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fRZEDMOWA.

t/ruga poowa omnastego stulecia otwiera dob dziejów nowo-

czesnych. Rozpoczyna si wielka przemiana stosunków spoe-

^ cznych, która nie dobiega jeszcze swego kresu. Towarzysz

I tej przemianie silne wstrznienia i zawzite boje. vSpoleczno

europejska rozdziera si na dwa walczce z sob obozy, i w walce

tej ofiar pada Rzeczpospolita polska.

Zrozumienie tej epoki, bardzo wane dla kadego, kto si
interesuje sprawami publicznemi, dla patrjotów polskich ma szcze-

gólniejsze jeszcze znaczenie, albowiem ujania i uwiadamia, w ja-

kim kierunku ma si odbywa ich praca i w jakim obozie maj
szuka sprzymierzeców.

Tymczasem powszechno - historyczna literatura polska o tej

epoce jest bardzo uboga i jednostronna. Niezawodnie cikie wa-

runki prasy krajowej najwicej si do tego przyczyniy. Zniewolony

wic przez studja moje socjologiczne do dokadniejszego obeznania

si z wielkim ruchem rewolucyjnym w drugiej poowie omnastego

stulecia, zamierzyem skorzysta z tego i pokrótce skre.li prze

bieg przedrewolucyjnej pracy umysowej, waniejsze przejawy re-

wolucji francuskiej i wpyw tej ostatniej na inne narody. Mniema-

em, e bogata literatura spoeczestw zachodnich o rewolucji fran-

cuskiej i jej nastpstwach uatwi wielce to moje zadanie. Uatwie-

nie to jednak byo tylko czciowe. Zwaszcza doznaem tego, sta-

rajc si pozna dokadniej wpyw, jaki wywara rewolucja fran-

cuska na inne narody. Musiaem wówczas sam zaj si groma-

dzeniem faktów.

Rozpoczem niniejsz moje prac we Lwowie na pocztku

1877 r., skoczyem za j w Genewie na pocztku 1884 r. Wiele

nieprzyjaznych dla mnie okolicznoci zakócao j, przytem zmu-

szony byem wiksz cz czasu powici na zatrudnienia zarób-



kowe. Jedynym warunkiem pomylnym dla mnie by pobyt w Ge

newie, gdzie w publicznej bibljotece znalazem bogaty dziat histo-

ryczny. Za to miaem wielk trudno ze wzgldu na róda pol-

skie. Po czci dopomoga mnie w tym wzgldzie bibljoteka pol-

ska w Rapperswylu. Na nieszczcie jednak, nie posiada ona wiele

ksiek bardzo wanych z okresu rewolucyjnego. Musiaem wic
stara si o nie, odwoujc si do uczynnoci znanych mi osób.

Zawdziczajc p. Kazimierzowi Pawiskiemu, otrzymaem z War-

szawy Myli Polityczne dla Polski (Warszawa 1789). Naj-

wicej jednak zawdziczam w tym wzgldzie kochanemu memu
bratu Lucjanowi, mieszkajcemu podówczas w Krakowie: nietylko

wys-uka on u antykwarjuszów takie wane dla mnie dzieko, jak

Przestrogi Staszica; ale nie szczdzc swej pracy, przepisa

dla mnie w krakowskiej publicznej bibljotece wszystkie waniejsze

ustpy z dzie Franciszka Jezierskiego.

Niektóre rozdziay niniejszej pracy byy ju poprzednio dru-

kowane: w 1877 r. we Iwowskiem pimie, Tydzie — pierwszy

rozdzia p. t. „Reformacyjno spoeczne prdy w przedrewolucyjnym

okresie XVIII stul." ; w 1878 r. w berli.skiem pimie Die Zukunft
cz trzeciego rozdziau o Morellym, który to artyku ogosio

w 1880 r. po wgiersku czasopismo Uj Nemzedek (Nowe poko-

lenie); w 1879 r. w genewskiej Równoci — drugi rozdzia p. t.

„Fizjokraci, industrjalici i socjalici w epoce przedrewolucyjnej

XVIII stul." i we Iwowskiem rusiskiem pimie, IMoot — trzeci

rozdzia p. t. „Morelly, Rousseau i Mably jako socjalistyczni pisa-

rze" ; w 188G r. we lwowskim Przegldzie Spoecznym —
rozdzia siódmy p. t. „Polska w czasie wielkiej rewolucji francuskiej

i wpyw tej ostatniej na ni"; wreszcie w 1887 r. take w Prze-
gldzie Spoecznym — czwarty rodzia p. t. „Rzut oka na

wielk rewolucj francusk, ze szczególnem uwzgldnieniem poru-

szonych przez ni zagadnie spoecznych."

Ksik t powicam pamici nieodaowanej mojej ony,
Wincenty z domu Szarskiej, jako moralnej mojej wspópracowniczce

w tem dziele. Czsto rozmawiaem z ni o tem, co miaem pisa ;

korzystaem z jej wskazówek i uwag; odczytywaem jej to, co byo
napisane i stosownie do jej uwag, uzupeniaem i przerabiaem

tekst pierwotny. Powicenie wic moje jest przedewszystkiem

czciow spat dugu wdzicznoci.

Zirich 20. lipca 1887. S^TTTDR



Rozdzia I.

Reformacyjno-spoeczne Prdy
w przedrewolucyjnym okresie

XVIII, stulecia.

Djl ewolucja an<:;ielska 168S r. i krytycyzm Locke*go wznieciy ruch

tJ^^^^umyslowy. który wzmagajc si coraz silniej, sprowadzi w kocu
4' XVIII stulecia przewrót spoeczny, zacieajcy ca Europ ruinami

I dawnego porzdku.

Dawny spoeczny ustrój w Anglii, oparty na przewadze arystokracji

rodowej i zasadzie boskiego pocliodzenia wadzy, wskutek wstrznie re-

wolucyjnycli chyli si .szybko do upadku: a o})ok niego wzrastaa nowa
potga — plutokratyczna i konstytucyjno-liberalna. Walka dwu politycznych

stronnictw. toi:x§-ów i wjtfó^y. przedstawia pod pewnym wzgldem cieranie

si dwu przeciwnych ywioów. Za panowania Wilhelma III., przewaga

M^gów nadaje spekulacjom tinansowym szybki rozwój, a ten mnoy klas

kapitalistów. idcy(;i rka w rk z nieprzyjaciómi dawnego porzdku.

W 1694 r. pow^staje bank angielski. W 1702 r. dwie kupieckie kompanje,

istniejce w Indjach Wschodnich, uczyniy pierwszy krok do zlania si

w jedne wielk mocarstwow potg, której tlota i iandel miay nastpnie

znpewnie Anglii znaczenie najsilniejszego morskiego pastwa. Rosn pie-

nine fortuny a z niemi nowe wpywowa rodziny, zasilajce szeregi libe-

ralnego stronnictwa. Nie bez .susznoci f)rzeto utrzymywa Bolingbroke. e
wigowie byli to w^zbogaceni plebejusze. lichwiarze, handlarze przemysowi,

spekulanci, co zawadnli bankami, wschodnio-indyjsk kompani i w^szel-

kiego rodzaju interesami pieninemi. Ustaleniu si przewagi wigów i sprzy-

mierzonych z nimi kapitalistów sprzyjaa przytem wielce ta okoliczno,

e po mierci Anny Stuart zasiedli na tronie królowie cudzoziemcy, którzy



nie majc tytuów prawowitooi, sami Ityli niojako doro])kipwiczami i szu-

kali opai-fia u lud/i. khtrym zaloao |)r/,(Ml('\vsxystki('in iia utrzyuaniu

zdobytego slauowiska. Nioyzczoliwc powslaiiic piy.cciwko .Icrzeniii I. na

korzyci' Stuarta (17lo r.) zamao — rzec mona — do reszty polityczne

l»ano\vanio i-odowej arystokracji. kl(')ra stale trzymaa stron dawnej dy-

naslji. Do zwycistwa ostalecznejio kapitaiist(')\v |)i-zyczynila si take ol)fi-

to napywajcych i rozpoc-ierajcycli si po Hrytanii k;i|iilahi\v. które

podniosy w ych czasach wydajno- wytwfticz lo<iO kr.ijii (l<i wysokiego

stopnia.

Wanie na epok tego .spoecznego przcwi-otii i)r/y|ia(!;i silne nmy-

.^iowe poruszenie. Davvny porzdek opiera si na j)0Avadze prawa^ joego
i jirawo\yiloci nochodzenia : ^M̂ c ot>n lH t_^ zasad i odwouje sie do woli

narodu, czynic go prawdziwym dzierycielem wszelkiej wiadzy. Dzieo

jego p. t. « Uwagi o prawdziwem pochodzeniu, granicach i celii rzdu >.

kt('ii"e pojawio "si w~1159(J r. zawiera obron tylko co zaszej rewolucji

nowycli przez ni goszonych zasad. Uczniowie I^ocke"go poszli dale,]

torem swego mistrza i zatrzli nawet posadami samego kocioa. Widzimy

to w dzieach Schaftesbury^ego, Tolanda, Collinsa, Swifta. Holingbroke a.

Wszyscy oni maj przewanie na celu koció panujcy. Scliailesbury od-

rzuca nawet potrze) olyawionej religii i poddaje j same w wfpliwo.
Podug niego, zanadto skierowywano myl ku yciu przyszemu, a zamao
dawano bacznoci na ycie doczesne, (lorliwym krzewicielem podobnyclie

myli )y Toland; a wskutek poczytnoci jego dzie, zdania, nieprzyjazne

nauce kocielnej, rozchodziy si w szerokich koach i zyskiway licznych

zwolenników. Mniema on, e zamiast goni za urojonemi marami, naley

zwróci swe denia ku zdobyciu rzeczywistych dóbr na wiecie, jakiemi

s: zdrowie, prawda i swfAjoda. l\)gldom tym miaym, na ówczesn
epok, nada powag naukow znany ze sw^ej uczonoci uczcii i przyjaciel

Uocke"go, Antoni Cul.lms ff 1729). Najdotkliwiej wszake, bo z szyderslwem.

uderzyt na przekonania teologiczne^ wanie suga otarza, Jonatan Swill,

w ^Hani o heczee» (the tale of the tub). Bolingbroke naley tylkcTwTzci
do Anglii. Listy jego do p. de Pouilly'go, w których miao powstaje na

objawienie i gosi ateizm, pisane s nietylko w jzyku franc-uskim. ale

i z dowcipem i lekko.ci. waciw Francuzom. Wysze towarzyskie koa.

nie pojmujc doniosoci nastpstw tego krytycznego kierunku myli t.ada-

jcej, lekkomylnie przyklasny negaeyjnemu ruchowi. poni<'wa rozrywa
teoretycznie wizy moralnot;i, której ju od dawna nie praktykoway one
w yciu. P.ozwizo moralna uwaaa .si za cech prawdziwej dyplo-

macji i prowatizia nieraz na wysze szczeble .spoeczne, ile e dwór kni-

lewski jak i wszystkie ówczesne dwory miao nazwa mona byo ogni-

skiem i stekiem zepsucia.



Prdy atoli opozycyjne nie przybray w Anglii tych gronych rozmiarów,

jakie przejawiy sie w dals^yni hiegu wo Francji. Rozwijajca si i prze-

nikajca w gl) liulu swohoda polityczna (pierwszy meeling od)y si 1769

r.); zadowolenie i przewaga stanu pieninego, który obj kierownictwo

spraw pul)licznych: spotgowana produkcja, sprowadzajca wiksz atwo
zarobku. — uciszay binaliwo namitnoci spoecznych i dopomagay do

si)okoju(^go ol)i(\gii wyrabiajcych si |)i'zekonari.

Dopiero we Francji ruch ki-ylyczno-opozycyjny. podsycany powsze-

chnem niezadowoleniem z istniejcego stanu rzeczy i w nieustannej walce

ze stawianemi i)rze.szkodami wzrastajcy w si. sta si ow straszn po-

tg, która zatrzsa ca Europ. Fooenie angielskiego uaiodu. jioiownane

z uciskiem moralnym i materjalnym. gnbicym Francuzów, wydawao si

wietnem. jak o tem pi*zekonywa uwielbienie Monteskijusza dla konstytucji

angielskiej i zachwyt Woltera nad wolnoci i wielkoci angielskiego na-

i"()(lu. malujcy sie ywo w jego listach angielskicb. Oiiesnay dobrze

odmalowa ówczesny slan Francji mówic: «ul)odzy wocianie, ul)ogi kraj."

.lak w_An^ii tak i \ye Francji ruch negacyjny skierowa si nasam-

przod ])rzeciwko duchowiestwu i kocioowi. Sprzeczno bowiem zasad

nauczalryeh^Y^post^^owaniem, kamliwo i obudno w sowach i uczyn-

kach najmocniej tu raziy. Z wyrozumiaoci niezwyk w tym stanie,

patrzao duchowiestwo na rozwizo obyczajów, panujc powszechnie

w wyzszem towarzystwie a prezentujc si najbezecniejszemi wzorami na

dworze kr(')lewskim ; co wicej, bez adnego skrupuu jiosugiwao si ni

dla i)rzeprowadzenia swych celów. Chodzio mu przedewszystkiem o po-

zory, nie za o istot rzeczy. Kiedy Ludwik XV. pod wpywem przesdnego

strachu, nie odway si w 1789 r. przystpi do wielkanocnej spowiedzi,

duchowiestwo nalegao na. by pozwoli na odprawienie mszy w swoim

gabinecie, pragnc tym sposobem zapobiedz rozgosowi, e król nie odby-

wa spowiedzi. Przytem kler wspierany przebiegoci i inlrygami jezuitów

opanowa ster spraw publicznych w osobie Fleury'ego bi.skupa Frejus

(172H— 1748), nauczyciela modego króla. «Sara Ludwik XIV zadraby —
powiada Michelet — gdyliy zobaczy, jak staa si potga duchowiestwa

za Ludwika XV. Byo ono pastwem i rzdem.- Siy za swojej i przewagi

uywao na tamowanie wiata i wyzyskiwanie ludu.

Niepodobna przeto si dziwi tej niechci i pogardzie, jakie si obja-

wiy ku katolicyzmowi w listach perskifiuMó.nteskijusza (1721 r.) i w listach

nncricls1dr-h WoUcpr . podartych i spalonych, na i-ozkaz parlamentu, rk kata

w 1784 r. JMouteskijusz wymiewa papiea, duchowiestwo, mnichów i prze-

powiada mieni katolicyzmowi, który pogardzajc tym wiatem, potpiajc

wszelk czynno wieck i zorzeczc przyrodzie, skaza siebie tem samem

na jaowo. Wolter, wychowanek jezuitów, bardzo wczenie wprowadzony
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do prona niofl()wi:iik(»w pr/(>/ swc^o ojca dirzoslnojzo. opala Cliapauneura,

pi()l(><j(»\vaiiy n(»Iiii,til)fo|v('"a, jiodczas swoj^o dwulctnic.^o pohylii w Anglii

linzoslajacy w stosiiiikacli / Tolandcin i Colliiisein. jioszcd /a icli jn-zy-

kadom*) i iiielylko kalolicyztnowi. alo wszelkim clirzociaskiin wyznaniom

odjnówi i'a<-j<)nalnoci domiialycziicj : zi'eszla, objawia pi-zckonaiiic. i mi-

n czas. w kl(Vi'ym Indzie szczerze zajmowali si teolo<fia.

Opozycja pi-zeciwko kocioowi i religijnym pogldom dobiega szybko

we Francji do sain(\go kraiica. Wolier pozostaje jesz('ze na slanowisku lei-

stycznem: Diderot w swoich Mylacli (171() i-.) kae poznawa Boga

z wiedzy przyrody, uwaa za najprawdziwsz religj naturaln, wreszcie

mniema, e ateizni zniweczyby ponny przestrach przyszego .wiata. Ency-

klopedia i Ilelwecjusz swojem dzieem o duclni H/óH) przygotowuj grunt

ateistyczny, na kt(')rym wreszcie staje skoiiczony jego systemat w dziele

Holhaclia. wydanem [)od pseudonimem de Mirahaiid a noszcein tytu:

*System j)rzyrody > (Systcme de la natur. 1770 r.).

Krytycyzm ju od samego pocztku przybra we bYancji barwi po-

lityczn. W Listach perskich obok papiea, duchowiestwa, katolic^yzmu.

Monte.skiju.sz ostiem dem satyry dotyka króla, ministrów, wielmonych;

a nawet wypowiada zdanie, które nastpnie rozroso si w cao syste-

malu i skierowao ruch o})ozycyjny z dziedziny teoretycznej ku celom

praktycznym. nówno('- obywateli, pawiada, sprowadza zazwyczaj" równo-

mierno dobrobytu w pastwie; we Francji za i w innych jej podobnych

mocarstw^ich skupia si cae bogactwo w posiadaniu królów, jego dworaków
i niewielu ludzi prywatnych, gdy tymczasem reszta narodu jczy w naj-

wikszej ndzy. Trzecli g(A\nie |)isarzy, Morelly, Rousseau i Mably, zajmuj
si bardzo ))ilnie kwestj równoci ludzi i wszystkiemi wypywajcemi
z niej skutkami. Z pomidzy tych trzech pisarzy, Rousseau, moe najmniej

gboki, ale najmocniej przejty now^emi przekonaniami, szerzy je w swo-

ich dzieaci z namilno.ci i zapaem, które udzielay si czytajcej pu-

blicznoci. Niezaprzeczenie Rousseau najwicej si przyczyni do upow.sze-

<-linienia pragnie rewolucyjnych. «Nowa Heloiza» jego. wydana w 1759

1-.. któr po czytelniach zamawiano na noc. jeeli na dzie niepodobna

byo jej dosta, spopulai-yzowaa nowe demokratyczne pogldy i pozyskaa

dla nich zwolenników nawet tam. gdzie si trudno tego byo sp()d>;iewa.

l'i'zyczyin'o si bardzo do lego sp )!'ec/-ne p:)oenie lulu (i'aiicii.skiego

w lalach, które poprzedziy pojawienie si tej ksiki.

*) Michelet zwraca uwag na to, e wpyw listów angielskich znalaz w Wol-

ierze itrrunt dostatecznie usposobiony „(^ue doit-il au.\ dóistes aiiglais? Au fond, raoins

41100 ne dit II reluye bien plus de nos libres peiifciirs du dixsepti6ine siócle, de la

tradition des Oassendistes, Bernier, Moliere, Hesiiault, Boulainyilliers etc." Histoire de

France. Paris, 1876. str. 28. T. XVI.
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Lud francuski howiem w cikioj znajdowa si niedoli. * Wioski nikn

i gin... iiUdno. opuszcza wie i gromadzi si do miast*. — pisa wów-

czas d'Argenson. cytowany przez Micielela w jego liislorji. Francj wy-

dano na up dzierawcom podatkowym (lermiers ge!ierauxj. ^^To. co Lu-

dwik XIV musia znosi podczas wojny przeciwko caej Kuropie. to samo

dziao si w W" III stul., pomimo e spokój panowa. Zaizd dzierawy

zawsze utrzymywa w kraju ca armj oficjalistów, wonych, wiadków

(potrzebnych pi-zy dorczaniu pozwów) i slranik(')W. Kady pobór podatków

by wojn, wojn o sól. wojn o wino itd. f^acliowano osoi)y majce ku-

powa i narzucano kadej z nich po 7 funtów. Kto nie cicia kupowa,

tego skazywano na grzywny; kto nie paci, tego .skazywano na galery! »*j

Miasta rosy iilz wiejsk, która szukaa w nich zarobku. I *ary. siedziba

spotgowanej pastwowej centralizacji, chorobliwie rós sokami caego kraju.

«ciniony murami obronnemi. któremi nierozumnie go otoczono, wyrzuca

nadmiar ludnoci na goe pole: stan am Pary z pótna i desek, ziemi

i bota. kt(')re zalegao okolice miejskie. Samo miasto tymczasem zduszone

szo w gór. Do piciu, szeciu, siedmiu i omiu pilr podnosiy si szczyty

i poddasza licho osonite od wiatru i deszczu. Woda deszczowa, .spywa-

jc wzdu cian pozieleniaych, z dadiu na dach, przez smrodliwe dzie-

dzice, czynia z czarnycli dolnych pitr prawdziwe studnie. »**) Ludno
po wioskacli i miastach, wycieczona godem, mara tysicami za kadym
pojawem epidemii, llozpusta i otroslwa. szerzc si przeraliwie, zaszcze-

piay dziko w charakterze ludu. (iodni rwali si w rozpaczy do buntów.

Taine_\y swojej hisforji (Les origines de la France contemporainej naliczy

w samej tylko Normandji w przecigu czasu od 1725 do 17()8 r. dziewi

rokoszów, spowodowanych ndz. Do godu dorzucono ia]». Dziewczta,

kobiety! nawet dzieci porywano. a)y je rzuci na pastw ksit, panów,

dzierawców jeneralnych. W I 'aryu z kocem 1749 r. i pocztkiem 1750

r. lud stacza liczne walki z policj, któr chwyta na gorcym uczynku

porywania dzieci. Fo caej Francji odbywa si ich kradzie i wykupywanie.

<'To ten Herod, woa lud na króla, wycieiiczony rozpust, siy swe po-

krzepi pragnie krwi niewinn. »***)

Ndz i hab jtrzony lud patrze przytem musia na zbytek i roz-

pust uprzywilejowanych stanów i króla, a po szynkach sucha dziwnych

gadek o równoci wszystkich ludzi. Rozprawy bowiem spoeczno-filozofi-

czne. prowadzone dla zabawy w wykwintnych zebraniach salonów, przez

*) Miehelet, str. 61 Na inoey postanowienia z 1680 r., kada osoba po roku sió-

dmym obowizana bya kupowa po 7 funtów soli na rok.

**) Miehelet, 62.

***) Miehelet, 285.



12

nialkoiiloiil<>\\-. jak np. ca klas urzdników sdowych w 1753 r. powta-

r/aiic p(» kawiarniach, /a |M)i'cdiiictwcni cac<,'() Inniu suj^ dochodziy

w jaskraw(>J i ddliiincj lonnic do iiszii pos|Hilsl\va. z,ur(»niadza.ia^('(>;^fO si

|)o szynkach. •Ihsldrja ioi^ajów [)izcdslawia wany ohjaw U')i,o stulecia

(WIII), ^ powiada .Micliciot i |)opicia lo swoje Iwicnizonic dalszcnii nwa-

ijanii. <l>ya !<» z pewnoci klasa najnichczpiccznicjsza ze wszystkich. Nie

za|)oinniano niczego, cohy nio;,4o ja^ |)oniy(' i zaslraszyc'-. Daremnie.**)

Zostajc w liliskich slo.sunkach ze swojenii panami, poufalia si z niemi^

poznawaa icli wszystkie saboci, przysuchiwaa si icli rozprawom

wolnoinylnym. a doznajc od nich czsto poi^ardliwejfo i krzywdzcego

ohcliodzonia si. z tern wiksz nienawi.ci |)ropagowaa w swoich koach,

pod.suclian na woskowanych |)i)sadzkach za.sad, e wszyscy ludzie rodz

si równymi, i wyc-iuaa z niej wszystkie korzystiie dla siebie wnioski.

Trzeba wic byo tylko rozdnuicluu- iskry na.^r-omadzonej nienawici,

aeby wybuchn straszliwy poar. Uczynili to lecj^ jako przedstawiciele

klasy dorobki(nvicz(')w. Trzywilej. jakim si otaczaa pr(')niacza i be/>wadna

rodowa .szlachta, najboleniej dotyka t klas, któi-a czua, e wyksztace-

niem, bogactwem, .sprytem, wytrwaoci, wreszcie znaczeniem i wpywem
sjioecznym zaja przewane stanowisko w narodzie. O wanej roli, jak
odgi-ywali we Francji przed rewolucj adwokaci, mona si przekona

z licznych lakt(')W. przytoczonych przez Taine"a w jego historji. Nie naley

jednak nmi(Mna. jakoby tylko sa:n;' ujemne dnoci pary tych ludzi ku

nowemu u|)orzdkowaniu stosuido')w spoecznych; byli oni szczerze prze-

konani o nie.susznoci dawnego ustroju i z zapaem witali nt)wc pogldy,

zwiastujce szczliw er ycia ludzkoci.

(iowy pracoway usilnie nad rozbiorem, krytyk: w piersiach jedno-

czenie wrzaa ch czynu. Powstaway wielkie myli i potne pi-agnienia.

/ ciasnego zakresu osobistych intei-e.sów podnoszono si do widnokrgu

dobra spoecznego. Szlachetne porusz;'nia )ray przewag nad i)oziomemi.

Ludzie poczuli w sobie zmian ku lepszemu, lecz panujcy system wiza
im i-ce i gniót do ziemi. 1'omimo najiepszych chci, nie mogli prawie nic

zrobi wohiomylni mowie stanu, co widzieli gwatown potrzeb reform

i umieliby je przeprowadzi. (Jenjalny Tuigot^zostawszy ministrem linansów,

nakreli szer-oki |)lan ulepszeii spoecznych, wprowadzenie kl(')rych mogoby
zapohiedz gwalownenui ^vybu(•llowi rowoliicji : lecz przed pov\szechn nie-

mal niechci, z egoizmu i ciemnoty pync, rycho musia ustinY- z zaj-

mowanego stanowiska i naw |)olityczn wród rozpoczynajcej si burzy

wasnym lo.som pozostawi-.

*) Miebelet, 255 i 256.
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Poruszenie umysowe Z-rancji udzielio si caej Europie. Clównie

przyczynia si do tego literatura francuska, która miao uderzajc na

wkorzenione jjrzesdy i czerpice w nich si spoeczne naduycia, odbia

si na wsze strony gonem echem.

We Woszech najwczeniej daj si widzie skutki jej wpywu, grunt

bowiem tameczny i)y ju dostatecznie przygotowany do przyjcia nowych

zasad. Wosi z .szczególnem zamiowaniem zajmuj si w pierwszej poowie

XVIII, stul, naukami spoecznemi. IMerwszy ohjaw opozycyjny z ich strony

zwraca si 'take przeciwko kocioowi. W 1723 r. wycliodzi w Neapolu

«Historja cywilna królestwa Neapoliaskiego» fStoria civile del regno di

Napoli) Piotra ( Iiannone'go. która ciga nieul)agane przeladowanie ducho-

wiestwa i stolic-y apostolskiej na autora. Neapol staje si nawet ogniskiem

wiedzy spoecznej: tu si pojawia 1725 r. dzieo Kistorjozofrcznencona

(Principi di una scienza nuova), zapowiadajce er panowania cywilizacji:

tu zaoon zostaje w 1754 r. pj[rwsz Jtteclr ,g.konQmii ifoM^cm^,,^^
Antoniego (ienovesi'ego. Zasady teoretyczne znajduj wykonawc w mini-

stTzii knUfWllU neapolilanskiego, Bernardzie 'ranucci'm (1734-1776), kttn-y

upraszcza i ujednostajnia prawodawstwo, ogranicza przywileje duchowie-

stwa i szlachty, znosi dziesiciny, zmniejsza liczb klasztorów, zakada

i ulepsza szkoy, podnosi znaczenie sdownictwa, opiekuje si literatur

i nauk.

W podol)nym duchu, lecz nie tak arbitralnie jak hJernard Tanucci,

.sprawowa swoje rzdy w Medjolaskiem hrabia de Firmiap (f 17H2), wy-

ksztacony w zasadach nowej francuskiej filozofii. Despotyzm duchowie-

stwa napotka w nim silnego przeciwnika, owiata za miaa w nim gor-

liwego opiekuna. Za jego to rzdów, w Medjolanie garstka modych Wo-
chów, pod wpywem dzie francuskich, z zapaem oddaa si Itadaniu

nowych opinii. Dusz tego koa liumanistów by PiQ]^^^^ri który wystpi
z rozpraw potpiajc tortury. Najwiksz jednak saw z grona tej

modziey pozyska ( '.ezary JjjLam dziekiem swojem: <^Dei delitti e delie

pene» (o przestpstwach i karach), które wywoao rewolucj w ustawo-

dawstwie karnem. Dzieko to pojawio si bezimiennie w Monaco w 1764

r. Sam autor przyznaje si szczerze w licie do opata Morellefa, który

przetumaczy ow rozpraw na jzyk francuski, e zasady sw^oje zawdzicza

przewanie nowoczesnej literaturze francuskiej. «0d piciu lat — pisze

Beccaria w 1766 r. — datuje si epoka mego nawrócenia si do filozofii,

i zawdziczam to Listom Perskim. Drugie dzieo, które dokonao stanowczej

rewolucji w moim umyle, by uwor Helwecjusza. On to mi pchn z ca
si na drog prawdy i pierwszy zwróci moje uwag na zalepienie i nie-

szczcia ludzkoci. Ksice: «0 duchu » winienem wiksz cz moich

myli». Znakomite dzieo Kaiptana ^^^ji^yiypri^ppn • «La scienza delia legisla-
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zione» (nauka prawodawstwa), które pojawio si w Noapolu 1781.1 788 r.

i kt(»r(' nowe kicniiiki wytkno tej K^^zi wiedzy, napisane zostao take

pod wpywem IVan< uskiej myli, a mianowicie «Duclia praw» Monleski.jusza.

Nawet .sim papie. Ifenedykl \l\'.. któremu Wolier powici swego «Ma-

li(imt'la . ii/.iiawa polcK nowych pit.j i w czci im liodowa, potpiajc

r/.Minosci jc/.iiilów i przyczyniajc si do rozszerzenia owiaty w swojem

pan.-^twie i do wsunicia wiciu naduy w zarzdzie kocielnym.

W Hiszpanii wpyw Irancuskich wolnomylnycli zasad uwidoczni si

gównie w dziaaniacli króla Karola III. (1759.1788) i dwóch znakomityc-h

mów stanu. A randy i Campomanesa. Ze.spolony urodzeniem z rodzin

królewsk we Francji. Karol III sympatjami swojemi lgn do tego kraju.

je^'o instytucyj i owiaty. Minister Aranda. zostajcy w przyjaznych sto-

sunkach z encyklopedystami, przej si hy w l*aryu siln niechci do

despotyzmu duchownego, czego dowiód nastpnie, wypdzajc Jezuitów

w 17G7 r. i ograniczajc inkwizycj. <-Nawet utworzy hy projekt zupe-

nego ohalenia tej ostatniej instytucji, lecz plan jego si nie uda, poniewa

przyjaciele paryscy, którym go powierzy, ogosili go przedwczenie*).* Za-

sugi 1'iotra liodryga hr. (lampomanesa dla Hiszpanii czyni z niego jednego

z najwikszych jej dol)roczyców. Znakomitemi naukowemi dzieami wply-

w;i na zmian opinij panujcych, wykazujc .szkodliwe nastpstwa supre-

macji duchowiestwa, nieprodukcyjnot- nagromadzonych dóhr ziemskich

w posiadaniu kocioa, niesprawiedliwo przywilejów kastowych, dzikoi-

przesdu co do pracy przemysowej i rzemielniczej, oraz uwydatnia-

jc korzyci, jakie owiata ludu i rozwój przemysu przynosz do-

hrobytowi krajowemu. Sprawujc sumiennie obowizki swoich urzdów,

Campomanes przyczyni si potnie do podniesienia rolnictwa — zwa-

szcza Sierra Morena zawdzicza mu gównie swoje upraw — rozcign
tro.skliwsz opiek nad ubogimi, zmniejszajc ciar paconych podatków

i budujc li(-zne przytuki i szpitale, oraz wprowadzi wane ulepszenia

w ustroju uniwersytetów, sdownictwa i poczt.

Warstwy wysze w caej P^uropie w poowie XVIII stul. ksztaciy

si na literaturze francuskiej. Z tego to powodu odznaczay si one pod-

ówczas znacznym stopniem liberalizmu. Widzielimy to na poudniu Kuropy,

zobaczymy i na pónocy. I'izez lileratui Irancusk nowe lilozoliczne ideje

utoroway .sobie drog a do tronów (Fryderyk II. (!ustaw III. Struensee

za Chrystjana III. Stani.saw Poniatowski. Katarzyna II.) Widoczniejszem

i)yo to w .\iemczech anieli gdziehidziej. Frydryk II, wyksztacony przez

*) Buckie Histoiro de la civilisation en Angleterre (traduction Baillot) 18)5 str.

120. T. IV.
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Francuzów i |)() (mnciisku, dokada wszelkich usiowa, azehy Berlin do-

równa l*aryzowi pod wzj^ldein wolnomylnoci. Hzetclnioi i .szczerzej

przej si noweini po<,'ltidanu .lózeC II. / |)ravvdziwyni zapaem j si re-

form w dziedzicznych swych pastwach. Niepowstrzymanym potokiem py-

na jedna zmiana za drn^. Do 178;J r. wydano 2H) nowych rozporzdze.

Cesarz .lózef II. wielostronn rozwin czynno-. Stara si osabi religijny

analyzm. ogosi akt tolerancyjny, zmniejszy liczb klasztorów i zakoników,

1781 r. zniós poddastwo w Czechach i Morawii. 1782 r. w niemieckich

dziedzicznych krajach, wszdzie za zagodzi stosunki poddacze i pooenie

klas niszych, czem zjedna sobie najzupeniej gmin. mieszczan i oniei-zy*;;

zaprowadza równo przed prawem i znosi kar mierci; usuwa mono-

pole i wspiera przemys i handel: opiekowa si rozwojem owiaty i osa-

bia cenzur. Sowem, jeeliby ten wiaty monarcha wicej by zwaa na

waciwoci historyczne podlegych mu narodów i nie stara si gwatownie

o polityczn jednolito wszystkich swych posiadoci, denia jego refor-

macyjne prawdziwie bogiemi uwieiiczyyby si skutkami.

Istotn atoli korzy- niemieckiemu narodowi przyniós krytycyzm

francuski, wywierajc oywczy wpyw na literatur niemieck. Tliomasius.

rozpoczwszy walk z dzikiemi przesdami, jeden z pierwszycli prze-

szed do obozu wolnomylicieli. Pod wpywem prdu myli, niesionych

z Francji, Michaelis a nastpnie pocignity przez niego Semler krytycznie

badaj róda clirzecjanizmu : Michaelis uwaa Mojesza za mdrego pra-

wodawc, za Monteskijusza ydowskiego pod pewnym wzgldem. Semler

za przychodzi do przekonania, e Stary zakon nie ma nic wspólnego z No-

wym, i e jakiej nauki chrzecjaskiej jednolitej nigdy nie byo. Nicolai,

idc za przykadem encyklopedystów, zacz wydawa « Powszechn nie-

mieck l)ibliotek,» która rozszerzaa wiedz i upowszechniaa wolnomylne

za.sady. Lecz najwicej zrol)i w tym w^zgldzie \Vieland. który przyjwszy

styl i sposób pisania od francuskich pisarzy, propagowa zasady encyklo-

pedystów- a w- .[gatoitie nauk Helwecjusza przyodzia w greck szat**j.

Z francuskich pisarzy Kousseau przed w-szystkimi innymi, od chwili pier-

wszego swego wystpienia, wzbudzi w Niemczech potny interes : iCssing,

Wieland, Hamann. Mendelsolm. Kant. Herder ledz uwanie i ze wspó-

*) „Pamitnik polityczny i historyczny" (Warszawa, 1785) zawiera : „Pismo z

Wiednia wzgldem nowych odmian i reform w pastwach austrjaekich." Autor z wielk

pochwal pisze o czynnociach Józefa II. „Gmin, mieszczanie, chopi i onierze niewy-

mownie kochaj cesarza " Str. 603. Pomimo udziau rzdu austrjackiego w pierwszym

rozbiorze Polski, nasi publicyci z drugiej poowy XVIII. stul. yczliwie si wyraaj
o Józefie II. Sta.szic nazywa go rozumnym i czynnym monarch

**) Str 552 T. XIII. Szlossera — Dzieje powszechne Lwów, 1877.
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(zucioni z;( kadym jogo objawem ycia.*) Gorliwy ten krzewiciel demo-

krahiziiyili j)t>j<'; sia si ju w latach imiworsyleckicli iiliihionym pisarzem

Krydryka Sdiilleia i .Icaii I 'aula (Richtera).

Iluniauitaruc zasady, krzewione w literaturze pod wpywem wolno-

myhioci liancuskiej. przyczyniy si w pe\vn(;j mierze do zagodzenia

cikiej doh' hidu wiejskiego w pónocnej Europie. W Niemczech pierwszy

jii'zykad w leni dali wadzcy Frankonii. '.ruryngii, Minii. nastpnie Sak-

sonii. A\' (h'iigi('j poowie XVIII. slul. znieli poddastwo: Auerswaldowie

w Prusat-ii: IJernstoiTowie w Holsztynie: regent Oidenhin-gski ; margrabia

badeski. Karol Frydryk, praw^dziwy ojciec swego ludu (17S;i);**j Marja

Teresa i .lózef II. Ten ostatni zagodzi paszczyzn, zapewni wo.cianom

swobodne j)rzechodzenie z miejsca na miejsce i uregulowa w^ykup robót

i naturalnych powinnoci. W dobrach duchownych take zagodzono los

wocian. Wreszcie starano si tu i owadzie rozcign nad nimi opiek

uslaw pastwowych. Mówiem ju o usiowaniach .lózefa II. Frydryk II.,

acz nie bardzo ludzki dla cliop(')w. wyda jednak wiele rozporzdze, kló-

i'en stara si ich obroni od dowolnego przeciania prac przez wikszych

wacicieli ziem.skich; pod cik {)ienin kar zabroni panom (1749)

odbierania gruntów' od wocian (das Niederlegen) ;
***j nastpnie za zamieni

(176}) poddastwo wasno-osobow^e (Leibeigenschaft) na poddastw^o, wy-

l^ywajce z posiadania gruntu (Hórigkeit). Tu i ówdzie w ^zeszy nie-

nn'eckiej ]>ozwolono chopom (jdwoyw^a si do sdów krajow^ych prze-

ciwko dowolnemu ich w^ypdzaniu z zajmowanych gruntów^ oraz zakazano

szlachcie kupowa dla dworu grunta wociaskie. WMekk^mburgu zabroniono

wywaszcza(' wocian, a pozwolono tylko przenosi ich z jednyci dóbr

do drugich (1755); atoli przeciwko temu rozporzdzeiu szlachta zaniosa

.skarg do cesarza. Pomimo jednak denia do zagodzenia doli ludu

wiejskiego, srogo nielitociwa w obchodzeniu si z nim panowaa niemal

powszechnie w Niemczech, a zwaszcza w tych prow-incjnch. gdzie do innej

narodowoci nalea. To te objawiy si wane rokosze wocian w drugiej

poowie XVIII. slul. w ziemiach, podwadnych cesarzowi niemiecki(!niu.

W 1 77Ó r. wybuchy powstania chop.skie w O.echach ; a je.szcze straszniejszy

poskronn"ony w 1785 r.. by liunt w- Siedmiogrodzie pod dowództwem herszta

^) Geschiehte der Franzosisehen Literatur seit Ludvig XVI. — von Julian Schmidt

beipzig, 1873. T. I. str. 33 i 34.

**) „Pamifjtnik politycznj- i historyczny", który propagowa niy.l zniesienia pod-

dastwa, w 1783 r. (T. II.) umieci artyku p. t. „Uwolnienie chopów od poddastwa

w krajach Durlaeh Baden i powody do tego" i w 1784 (T. III) „Wdziczno poddanych"

dla margrabiego Badeskiego.

***) Panowie mogli odbiera grunta od wocian, nazywao si to „Legen".
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Hory czyli waciwie Niklasa Ursza, — wówczas spalono 61 wie i 264

szlacheckie domy.*)

Ogólna dno reforinacyjna, propagowana gorliwie przez literatur,

udzielia si take Szwecji i Danii, (nistaw III., majc wprawdzie gównie

na myli wzmocnienie wadzy królew.skiej, zniós tortury, rozcign wiksz
opiek nad ubogimi i aktem bezpieczestwa 1772 r. zrówna mieszczan

i wocian w prawach ze szlacht. Za przykadem Jana hr. BernstorlTa

starszego, kt(')ry w 1764 r. w^ swoich dobrach, w pobliu Kopenhagi po-

oonych, zniós poddastwo i troskliwoci swoj przyczyni si do pod-

niesienia dobrobytu wocian, poszli w Danii synowce jego, minister An-

drzej Piotr hr. HernstorlT,**) szlachta i korona, nadajc wolno wieniakom.

Najpamitniejszy w tym wzgldzie by 1788 r. Za panowania take Chry-

stjana VII., zniesiono tortury, monopole, cenzur, oraz przyznano mieszczanom

prawa polityczne. Wspomn tu jeszcze i o Holandji, w której wskutek do-

magania si ludu i gorcego poparcia, jakiego mu uyczya wpywowa
rodzina Capellów, zniesiono 1782 r. uciUw sub z urzdu, która bya
zastpia zniesion ju dawniej paszczyzn.

Dnoci reformacyjne. które si objawiy w XVIII. stul. w Polsce,

s take w pewnej mierze dalszera podnoszeniem si fal europejskiej uray-

sowoci. gwatownie poruszonej ostr i mia krytyk mylicieli fran-

cuskich. Do prdszego poruszenia umysów w Polsce przyczynia si wielce

ta okoliczno, e król Stani.saw' Leszczyski, pojmujcy konieczn po-

trzeb reformy w ojczystym swym kraju, zosta wadzc Lotaryngii i ksi-

stwa Baru; a osiadszy w Lunewilu. chtnie otacza si modzie polsk,

która w ten sposób wchodzia w bezporednie zetknicie si ze .spoecze-

stwem i literatur francusk. Przytem sam król Stanisaw nietylko pilnie

ledzi za rozwojem przekona filozoficznych we Francji, ale w jej pimien-

nictwie sta si znany jako filozof dobroczynny (le philosophe bienfaisant i:

a nawet z jednym z koryfeuszów^ nowego kierunku, Janem Jakóbem

P«ousseau. z powodu jego rozprawy o pocztku i podstawach nierównoci

pomidzy ludmi, polemizowa, biorc wiedz w obron, wykazujc jej

wpyw agotlzcy na obyczaje i zaprzeczajc temu. jakoby cnota miaa
upada tam. gdzie wzmaga si owiata. Dzieo jego polskie p. t. «(ios

wolny wolno ubezpieczajcy », wydane 1733 r. w Nancy, otwiera —
rzec mona — epok de reformacyjnycli. Leszczyski zastanawia si
w niem nad potrzeb wzmocnienia Pizeczypospolitej. widzi konieczno po-

*) „Pamitnik polityczny i historyczny" (Warszawa 1785 r. T. II) zawiera „do-

kadne opisanie buntu chopskiego w Transylwanii'.

**) „Pamitnik polityczny i historyczny" (Warszawa 1784 r. T. III.) zawiera

artyku p. t. „Graf Bernatorff, minister duski czyli wzór panów, siebie i poddanych

uszczliwi chccych", str. 167—181.

2
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prawy ustroju politycznego i wytyka wady w organizacji spoecznej.

Zwaszcza len ostatni wzglj^d zasuguje na uwag, poniewa jest gosem

humanitarnych zasad, ogniskiem których staa si Francja.

LIsiowaiua reformacyjne objawiy si w Polsce gównie w trzech

kierunkach : jedne dyy do wzmocnienia ustroju politycznego, drugie

miay na celu podniesienie owiaty, trzecie wreszcie zmierzay ku nadaniu

pewnych praw mieszczanom i ku zniesieniu niewoli wociaiiskiej. O pierw-

szych dwóch kierunkacli powiem tylko pobienie, zato zatrzymam si co-

kolwiek duej nad usiowaniami reformy spoecznej.

F^amilja C.zarkjty^J^hj zwizana na pocztku politycznie z Leszczy-

skim, podja "si przeprowadzenia reformy politycznej. Wprowadzia j na

te tory bogata córka Jdrzeja Morsztyna, Izabella Czartoryska, ona Kazi-

mierza. Wychowanka .spoeczestwa francuskiego, przenosia na grunt

ojczysty zwyczaje i przekonania salonów paryzkich. Ona pierw.sza z ko-

biet polskich — powiada Rulhiure — zacza czynnie wtrca si do po-

lityki. Tod jej to wpywem gównie sformoway si charaktery jej synów,

Frydryka Michaa, Augusta i Teodora, i jej córki, ambitnej Konstancji,

matki króla Stanisawa Augusta. Myl monarchiczna dworu wersalskiego,

zagodzona humanitarnemi pogldami ow^oczesnych mylicieli, które odbijay

si take w dzieach filozofa dobroczynnego, przewodniczya czynnociom

familii. Bya ona zwolenniczk ograniczenia wszechwadzy szlachty przez

podniesienie klas nieuprzywilejowanych. Teodor Kazimierz Czartoryski,

biskup poznaski, bardzo szczerze myla o ulepszeniu bytu wocian,

z jego to woli w 1742 r. Wawrzyniec winiarski, kustosz katedralny,

ogosi zniesienie poddastwa we wsi Taczanowie (w pyzdrskim pow. ka-

liskiem wojew.). W ogóle familja dawaa w tym wzgldzie przykad po-

stpowego zachowania si z ludnoci wiejsk. Wypada tu wspomnie:

J(')zefa Klemensa ksicia na Korcu ; Adama Kazimierza, jeneraa ziem po-

dolskich ; oraz jego on, Izabell, autork pierwszej historji dla wocian,

poczciwego « Pielgrzyma w Dobromilu». Czartoryskim udao si nawet, na

sejmie konwokacyjnym po mierci Augusta III., przeprowadzi wane po-

lityczne zmiany: zniesiono wadz czterech pierwszych dygnitarstw, które

byy uwaane przez mone rodziny niejako za swoje dziedzictwo i które

byy zupenie niepodlege koronie; za na miejscu ich ustanowiono cztery

ministerstwa : w'ojny, skarbu, .sprawiedliwoci i interesów zagranicznych.*)

Dawny feudalny ustrój rzdu zamieniono na bardziej odpowiedni nowo-

ytnym warunkom pastwowym. « Kiedy królowie francuscy — powiada

iulhiere — potrzebowali czterech wieków na obalenie wielkich. i nieza-

*) Król Leszczyski w dziele swojem: „Gos wolny wolno ubezpieczajcy",

arliwie zaleca te zmiany w rozdziale; „Ministri Status".



lenych prawie od wadzy królewskiej urzdów, na ponienie monych
rodzin, na osabienie szlachty przez ograniczenie jej wadzy nad podda-

nymi, na zniesienie osobnych przywilejów, przysugujcych wielkim miastom,

na zniweczenie odi-ebnoci prawnej w caych prowincjach, na ograniczenie

swobody rónych sekt, na samowadne ustanowienie podatków, — w Polsce

dokazano tego w szeciu tygodniach*. Sejm koronacyjny zatwierdzi uchway,

zapade w bezkrólewiu; poszed nawet dalej i zaprowadzi co generalne

od towarów na wszystkie stany, czem torowa drog do równoci

podatkowej, zwaszcza e na tyiii samym sejmie postanowi, aeby podatek

dla wszystkich prowincji by jednakowy. Lecz dwory petersburgski i ber-

liski, które wolay mie ^olsk nierzdn i bezsiln, te wszystkie usio-

wania relormacyjne udaremniay na sejmie 1766 r., znalazszy poparcie

w egoistycznych dnociach magnatów i ciemnocie, ogarniajcej wikszo
szlacheck. Dopiero na nowo podjto spraw reform politycznych na sejmie

czteroletnim.

W sprawie podniesienia owiaty w XVIII. sLul. susznie przypisujemy

pocztkow zasug ksidzu Stanisawowi Konarskiemu, który w szkoach

pijarskich bezmyln acin jezuitów zastpi jani^*! treciw francuzczyzn;

a w ten .sposób sta si krzewicielem wpywu francuskiego i nowych

wolnoraylnych zasad, tak e pod pewnym wzgldem Durini, nuncjusz pa-

pieski, mia suszno, obwiniajc go o szerzenie wolterjanizmu w Polsce.

Szkoy pijarskie, zreformowane przez znakomitego przeciwnika liberum
veto, upowszechniay w Rzeczypospolitej zamiowanie do francuskiej lite-

ratury i podnosiy pomidzy szlacht poczucie obywatelskie, gdy opak

szkoy jezuickie rozwijay przewanie sualczo i but nadmiern. Wan
usug dla podniesienia owiaty w Polsce okaza take drugi ucze Le-

szczyskiego, Józef Jdrzej Zauski, póniejszy biskup kijowski, gromadzc

sam bibliotek i rozbudzajc w tym kierunku usiowania po caym kraju.

Zebrana jego zabiegami biblioteka, obejmujca 300.000 ksig i kilkanacie

tysicy rkopismów a z któr zaledwie tylko kilka ksigozbiorów euro-

pejskich porówna si mogo, zostaa otwart w 1747 r. dla uytku pu-

blicznego. Za przykadem Zauskiego, zakony i bogate rodziny zaczy za-

kada biblioteki a tem ameiYi' rozniecay ch do czytania, podówczas

bardzo sab — jak wiadcz o tem wspóczeni pamitnikarze. Nadto

i>ogie skutki w sprawie rozwoju obywatelskich uczu i humanitarnych

przekona wywara zaoona w 1765 r. przez króla Stanisawa Augusta

szkoa rycerska, zwana take korpusem kadeckim. Panowa w niej silny

wpyw francuski, do czego przyczynia si i sam jej komendant, ksi
Adam Czartoryski, jenera ziem podolskich, wyksztacony pod okiem Fran-

cuza de Menetta. Korpus kadet('»w dostarczy «znamienitych jeneraów, po-

sów, uczonych a przedewszystkiem ludzi wielkiego serca i charakteru,

2*
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którzy saw Polski umieli utrzyma nawet poza granicami jej grobu,

krótko mówic, najgoniejsze imiona w dziejach ostatnich czasów wyszy

z tej szkoy : Kociuszko, Kniaziewicz, Niemcewicz, Jasiski, Józef Orowski,

Kazimierz Nestor Sapieha,^ Sokolnick, Micha Kochanowski, Rembieliscy

i tylu innych miao honor by kadetami, jak si wyraaa formua ich ko-

deksu. To pewna, e sejm czteroletni, powstanie, legjony i ksistwo War-

szawskie najwicej szczycio si ludmi wyszymi z korpusu kadetów*.*)

Wprowadzona na dobre tory sprawa owiaty szybko si rozwijaa, znaj-

dujc liczn i rzeteln pomoc w wybitniejszych mach ówczesnej epoki.

Na wniosek Joachima Chre^towicza, na sejmie 1775 r. ustanowiono ko-

misj edukacyjn i uposaono j dobrami i funduszami, pozostaem! po

zniesionym zakonie jezuitów. Byo to pierwsze ministerstwo owiaty naro-

dowej w Europie. Instytucja ta, liczca w swem gronie najznakomitszych

mów swego czasu, odznaczaa si rozlegoci swych planów, liberalnoci

rozporzdzeii i niezmordowan gorliwoci pracy. Z jej ramienia, Koontaj

zreformowa akademi krakowsk a Poczobut szkoy na Litwie. Zakadano

seminarja nauczycielskie, mnoono szkoy, krelono znakomite i wolno-

mylne przepisy dla nauczycieli, wzbogacono zakady bibliotekami i zbio-

rami naukowemi. Celem zaopatrzenia szkó w dobre naukowe podrczniki,

na wuiiosek Ignacego Potockiego, zawizano Towarzystwo ksig elemen-

tarnych, które zasilio nasze pedagogiczn literatur bardzo poytecznemi

dzieami. Rozcignito troskliw opiek nad szkoami paralialnemi, a ksidz

tirzegorz Piramowicz napisa kilka wzorowych elementarnych dzieek.

Upowszechniajca si literatura francuska rozsiewaa wolnomylne

zasady encyklopedystów, lubo przez dugi czas lizgay si one tylko po

powierzchni przekona, nie sigajc do gbi. Przenikny one nawet do

szkó jezuickich, pomimo wiedzy nauczycieli i przeoonych, jak przykad

tego mamy na Kajetanie Wgier.skim. Podró do Francji wprowadzia wielu

w bezporedni stosunek z jej literatur i nowemi zasadami. Trembecki

I)rzejt si tam niedowiarstw^em i sceptyzmem; Naruszewicz, Niemcewicz,

Kociuszko**) gorcy zwolennik Jana .lakóba llousseau, Staszic przyjaciel

d'Alemberta, zaczerpnli ztamtd ducha wolnomylnoci. ld(>je humanitarne

*) „ywot Tadeusza Kociuszlii — Siemieskiego", Kraków, 1866 str. 21 Jenera

Paszkowski, odznaczajcy si w ogóle sdami bardzo ostrenii, niesusznie ocenia t
szko W „Dziejacli Tadeusza Kociuszki pierwszego naczelnika Polaków" (Kraków,

1872) powiada: „Szkoa ta w wewntrznym swym skadzie, w trybie chowania mo-
dzieców, w sposobie dawania im nauk i wicze, w doborze nauczycieli, odgosem

tylko zostaa obcej nazwy i prón z niej elilub. W niemaej liczbie uczniów jeden

Kociuszko si szczególniej odznaczy", str. 7. Powysze wyliczenie nazwisk przeciwnie

bardzo wietnie wiadczy o szkole.

**) Kociuszko w 22. r. ycia wyjecha do Parya, by tam 1764— 1773 r.
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wyznawano gono: wielu to czynio z popisu, jak n. p. biskup Massalski,

który przy ohradach w 1771 r. nad lUul nionslajc przemawia prze-

ciwko karze mierci i za wocianami; jak ksi Sukowski, klóry na

sejmie 177;> r. pociwala odezwanie si Oraczewskiego na korzy wocian
lubo swojcmi uwagami osabia wraenie tego przemówienia, kióry na

sejmie 1 77() r. swoj przemow przyczyni si nawet do tego, e zniesiono

tortury i potpiono wiar w czarownice; jak n. p. smutnej pamici Po-

niiiski, kióry w 1774 r. wnosi projekt ograniczenia wadzy dziedziców

nad poddanemi. Dzika sarmacka natura, zetknwszy si z nowcmi pogl-

dami i polerowanym obyczajem francuskiego narodu, agodniaa w obejciu

si swojem z ludem wiejskim.*) l*ojawili si nawet zwolennicy radykalnych

reform, jak Hugii.-4^g!feiiLaj. ks. Franciszek_ Salezy Dmochowski. Stas^c

i inni. Dziea francu.skich filozolów i publicystów tumaczono na jzyk polski:

Monteskijusza— o przyczynach wzrostu i upadku Rzymian 1762'r. (Winiewski

i Hax(er pijarzy), «Duch praw* 1764 r., w «Monitqrze» ustp o poddastwie

we Francji przed Ludwikiem VII. z dziea d'Argensona — i ustpy z Emila

Rousseau — 17B5 r., oraz «Duch praw;> Monteskiusza 1766 r., Mably'ego

— uwagi nad upadkiem (irecji — 1770 r.. Listy Perskie 1777 r., Raynafa
— Historja polityczna rewolucji amerykaiiskiej leraniejszej 1788 r.. O po-

cztku i zasadach nierównoci pomidzy ludmi Rousseau — 1784 r. i td.

.lzyk francuski wreszcie w tym czasie sta si tak powszechny, e wikszo
wyksztaconych ludzi czytaa francuskich pisarzy w oryginale. W biblio-

tekach prywatnych przeto w^ t*olsce czsto mona znajdowa dziea \A\)ltera,

Rousseau, Monteskijusza i innych pisarzy z tego czasu, które po wikszej

czci sprowadzano w XVIII, lub na pocztku XIX. stul.

/dania francu.skich mylicieli o Polsce budziy wielki interes w na-

szym narodzie. Zwaszcza powtarzano uwagi, wypowiedziane przez Mon-

teskijusza, Rousseau i Mably'ego. Autor «Ducha praw» ostro si wyraa

*) Oto co pisze jeden ze wspóezesnj'ch o tych, eo wyjedali za granice. „I takie

pógówki za wywiezione skarby niewielkie owiecenie do kraju wprowadzili, jednak chce

si powracali czsto z nadweronem zdrowiem i zepsutemi obyczajami, przecie te

obcowania z polerowanemi narodami przynajmniej srogie umysy uagodziy i los nie-

szczliwy niewolniczego rolnika nieco znoniejszym czyniy. A cho te trzpiotowate

peregrynanty domowe cnoty i wady w inne obyczaje zamienili, jako to pospolicie pija-

stwo w lubienoe, politykowanie w arciki etc
,
przynajmniej nieludzkie i dzikie okru-

ciestwo w litujc si ludzko przemienili tak i pod tymi sfraneuziaymi paniczami

poddastwo ju daleko agodniej traktowane bywao, i moe poezci tym postronnie

uagodzonym obyczajom winnimy zachowanie jakiej czci rolniczych ndzarzów, z któ-

rychby staroytna obyczajów srngoe, kraj jeszcze bardziej bya wyplenia". Str. 21 i 22

Uwagi nad uwagami czyli obserwacje nad ksik, która w loku 17fe5 wysza pod ty-

tuem: „Uwagi nad yciem Jana Zamojskiego kanclerza i hetmana w. k." Wydanie

Turowskiego, Kraków, 1861.
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\v lem d/.iolo o purzdkn spoecznym w ['olsce. Niopodlewo kadego

ob, v.Uelii jest celem praw polskich — powiada — a skutkiem ich ucisk

wszystkich. S/lachle polsk nazywa: najgorsz arystokracja^, poniewa w jej

rkach spoczywa rzd; wadani za przez ni wocianie ])yli jej cywilnymi

poddanemi, a wiec zupenymi niewolnikami. Mably i Rou.sseau powiecili

nawet Polsce osobne dziea. Stao si to z nastpujcego powodu. Micha

Wicihorski. bdc posem w Paryu od jen(;rahioci konfederacji barskiej,

przedstawi kilku znakomitym pisarzom dzieo swoje traktujce o historji,

rzdzie i prawach l^olski. i prosi, aby wypowiedzieli oni swoje uwagi co do

zmian, jakie wypadaoby koniecznie zaprowadzi w ustroju Rzeczypospolitej

celem jej umoi-nienia. Mably i l^ousseau popieszyli uczyni temu zado.

Pierwszy przedstawi swoje uwagi w 1771 r., drugi na pocztku 1772 r.

Pierwszy, na studjach historycznyci zapra\\iony do trzewiejszego zapa-

trywania si na sprawy polityczne i dokadniej obeznany wskutek cao-

rocznego pobytu w Polsce z jej ustrojem, doradza wzmocnienie wadzy

i skonsolidowanie organizmu spoecznego ; drugi, idcy bardziej za popdem

swej wyobrani i niechci do monarchizmu, znajduje porzdek, panujcy

w Rzeczypospolitej lepsz^in, anieli gdzieindziej, i mniema, e nie naley

go odmienia, jeno uzupeni w istniejcym duchu i kierunku. Mably

z wiksz surowoci ocenia stosunki spoeczne w Polsce, anieli Rousseau,

i dlatego prawdopodobnie mniej rozgosu i uznania uzyska w narodzie

naszym.*)

Chcc wyda prawdziwy sd o koniecznyci reformacti — mniema

M;d)ly — naley sign do samego róda za.**) l^oddaje wic surowej

krytyce porzdek, istniejcy w Polsce. Najwaniejsz w niej potrzeb jest

podnie stan mieszczaski i \yydoby wocian z niewoli. Nieszczcia,

dotykajce Polsk, naley uwaa jako kar za to, e ta pogvyacia prawa

przyrody, nie obchodzc si z wieniakami po ludzku. Dawszy im wolno,

miaaby w nich obroców; teraz moe s jej wrogami, i jeeli nie s
otwarcie nimi, to naley przypisa to tylko zbydlceniu, do jakiego dopro-

wadziy ich ciemnota i nadmiar niewoli. Ryoby te rzecz bardzo po-
dan, aeby mieszczanie uwaali Rzeczpospolit za swoje ojczyzn, gdy
przy ich tylko pomocy szlachta zdoa uwolni('; si od jarzma, jakie roz-

cignli nad ni ydzi, ci bowiem stali si prawdziwymi panami w Polsce.

Podniesienie mieszczastwa w Rzeczypospolitej moe wytworzy w niej

trzeci stan, który wszdzie stanowi wielko i .saw narodóvy. Nadajc

prawo wasnoci ziem.skiej ydom, moeby si udao wstrzyma ich od

*) Tumaczenie polskie dziea Rousseau pojawio si juz w 1784.

**) Mably — Oeuvres completes. T. VIII. Paris, 1797. Du Gouvernement et des

loii de la Pologne a m. le eomte Wielhorski.
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obrzydliwej lichwy ; to pewna jednak, e bd oni wrogami szlachty dotd,

dopóki ródem ich mienia bdzie przemys.*) Autor wychodzc z zasady,

e niepodobna odrazii usiiiiaj'; wszystkich naduy<';. doradza powolne re-

formy, albowiem rozwój stopniowy zapewnia pastwu wicej siy. Najlepiej

uciela si droga do reform szerzeniem owiaty. Pora wreszcie, aeby fdo-

zoia przenikna do Polski i wygnaa z jej uniwersytetów ndzne nauki,

kt<')re s niebezpieczniejsze od samej ciemnoty. Wszystkie prawa powinny

rozwija mio ojczyzny, poniewa ona to tworzy prawdziwych bohaterów.

— Nad dalszemi uw^^ami autora, które dotycz reform politycznych i pod

wielu wzgldami s suszne, zastanawia si nie bd, albowiem obchodzi

mi tu gównie geneza wielkich kwestji spoecznych, lubo Mably zajmuje

si przewanie pierwszemi a ostatnie tylko pobienie potrca, nie powi-

cajc im nawet osobnego rozdziau.

Konstytucja polska wzbudza w autorze «Umowy Spoecznej* pod

wielu wzgldami szczere podziwienie; radzi wic j polepszy, lecz nie

zmienia, tembardziej, e tak samo jak i Mably nie pochwala gwatownych

reform, a nadto jest przekonany, e wszelkie instytucje wówczas tylko s
dobre, gdy si stosuj do charakteru narodowego. Potga Rzeczypospolitej

powinna spoczywa przedewszystkiem na cnocie obywatelskiej, na gorli-

woci patriotycznej i na formie instytucji narodowej ; to s szace, których

nie zdo])dzie adna armia. Najwaniejszym w tym wzgldzie rodkiem

jest wychowanie
;
powinno ono by nawskro narodowe : historj, geografi,

prawa ojczyste naley zna dokadnie. Autor zachwala zwyczaj, prakty-

kowany w Bernie pomidzy uczniami tamecznych szkó: tworz oni po-

midzy sob organizacj, naladujc urzdzenia pastwowe ; zabawa ta

przyczynia si do ksztacenia przyszych mów stanu. Jako radykaln

wad pastwa uwaa jego rozlego; jest bowiem zwolennikiem rzdów

federacyjnych, które — podug niego — cz korzyci wielkich i maych

pastw. < Rzeczpospolita polska — czsto mówiono i powtarzano — skada

si z trzech stanów: stanu rycerskiego, senatu i króla. Powiedziabym ra-

czej, e naród polski skada si z trzech stanów : szlachty, która jest

wszystkiem; mieszczan, którzy s niczem; oraz wocian, którzy s mniej

ni niczem».**) Polacy teraz pokutuj za to, e najliczniejsz a czsto

1 najzdrowsz cz narodu pozbawili opieki prawa, i dopóty nie bd

*) Ce n'est que par leurs (mie zezan) seeours que vous parviendrez a seeouer le

jous de vo8 juifs, a qui voas deyriez peut-etre perinettre de posseder des terres poiir

les corriger de leurs iisures abominables. Tant c^ue ee peuple errant n'aura pour fortun

que son Industrie, ii sera votre ennemi. Sir. 156.

**) Str. 269. Colleetion eomplete des oeuvres de J. J. Rousseau, Citoyen de Gre-

neve G-eneve MDCCLXXXII. T. If. Considerations sur le gouvernement de Pologne et

sur sa reformation projettee.
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swdliodni i szczliwi, dopóki brnci swoicli Irzyiiuu' w wioziicli nio przosljuia.

Usamowolnionic jednak ludu powiiuio si otlhyi- powoli i oslronio. Miojskij

ludno- wy|)ada uszlaclicic'. Housscau ]>odi(> nawet plan sl()pniow(>j4o

uwolnienia wocian i uszlachcenia miast. Pragnie przytem praw. kl(')r(>l)y

prowadziy do wikszej i(')wno(i majtkowej. Nie radzi nganiac- sie za

|)()t:i i lilaskiem. lecz raczej stara si o wolno i szczcie narodu.

Zamiast powiek.szenia wojska regularnego, wolal)y, aejy utworzono mi-

licj na wzór szwajcarskiej. Twierdze — podug niego — prdzej lub

póniej staj si wszdzie gniazdami tyranów ; tarcz za prawdziw j(^st

tylko palijolyzm. — len ostatni zatem naley rozwija i ksztaci.

Sprawa podniesienia stanów upoledzonych ywo zajmuje umysy

w Polsce w XVIII. stul.

Szo u nas w tym wzgldzie o tyle trudniej, e na nasze nieszczcie,

prawie nie mielimy stanu miejskiego.*) Miejsce jego zajli cudzoziemcy,

a gównie ydzi, którzy nie poczeni z narodem adnymi cisemi wzami,
mieli tylko na oku wasny interes, wcale si nie troszczc o Rzeczpospo-

lit. ydzi, z powodu swej religii i organizacji spoecznej, stanowili lak

odrbno od wo.cian, e niemoliwem czynili przechodzenie tych ostatnich

do stanu miejskiego, jak si to dziao we Francji i Niemczech. l*odug

praw cesarstwa niemieckiego, miasta wprawdzie nie mo,gy nadawa oby-

watelstwa wieniakom poddanym (Leibeigene oder Horige) ; ale bardzo wiele

miast uzyskao przywileje cesarskie, na mocy których pan nie móg da
wydania cliopa zbiegego, jeeli ten przeby w miecie rok i dzie jeden.

Z powstaniem przedmie i stanu pómieszczan (Ffahlbiirger, Beisassen),

miasta jeszcze Ijardziej zaczy garn do siebie wocian. Staway one

nieraz wiadomie w icli obronie. W Polsce take miasto Pozna 1733 r.

dao pierwszy przykad zniesienia poddastwa, przyznao ono kmieciowi

zupen swobod osobist, zachcajc nadto synów mod.szych, by brali

si do zaroJjku rzemielniczego. Tam, gdzie miasta byy liczniejsze, gdzie

przemysowa czynno rozwijaa si znaczniej, jak w Wielkopolsce; tam

i wocianie odznaczali si wiksz zamonoci, pracowitoci a nawet

uczciwoci.

Brak stanu miejskiego przeszkodzi w Polsce wyrobi si prawnie

trzeciemu stanowi, gdy drobna a bardzo liczna szlachta zagrodowa, która

wl)rew zdaniu Leszczyskiego, nie .sdzia ignominiosum imieniowi szla-

checkiemu .suy równemu sobie, in aeualitate si urodziwszy, wpawdzie

*) Nie podzielam w tym wzgldzie do upowszechnionego u nas zdania (Mo-

chnacki, Libelt, Sienkiewicz, Bartoszewicz), e w Polsce nie byo wielkiego spoecznego

rozgraniczenia pomidzy stanami (szlaclieckim i wociaskim) i to wanie brakiem

stanu miejskiego.
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rle facto zajmowaa wszystkie stopnie, prowadzce od poddastwa chop-

skiego do iirodzonyrli (l/,io(lzi((')w ; Ictz posiadajc te same prawa w le-

orji. co i nnjznak()inils/,e rodziny, a cznjc si przytem liczebnie wielo-

wafln. nie polrzeiiowaa szuka sprzyniier-zericów w ucinionych klasach.

W innydi krajach stan trzeci stawa si rzecznikiem piaw przyrodzonych,

czyni to z tern wiekszem zapaem, ile e sam Ijezporednio )y w tem

zainteresowany. Wprawdzie, w Polsce )y stan jeden, mianowicie duchowny,

do którego, lubo bardzo ograniczenie, dostaway si ywioy nieszlacheckie;

ale nader nieliczne, tony wn')d innych i rycho przejmoway si interesem

nowego swego stanu. Toniimo to, z poród duchowiestwa do czsto

odzyway si gosy w obronie w^ocian; zachowali w tym wzgldzie dobr
po sobie pami: Bonawentura (relarowski; .lan Zrzelski; Marcin Kurze-

niecki; Micha Karpowicz, .synny z kaza jubileuszowych w 1778 r.

w Wilnie; Konarski, który zaoy szko rzemielnicz w^ Opolu; Krzy-

sztof Kluk. z urodzenia mieszczanin z Ciechanowa: (irzegorz IMramowicz,

cnotliwy prohoszcz w Kurowie, oraz wielu innych ksiy, którzy byli nimi

raczej z imienia jak z powoania, jak n. p. Koontaj. Jezierski. Dmochowski.

Staszic i t. d.

Dzieo Stanisawa Leszczyskiego: «(Ios wolny wolno ubezpiecza-

jcy* (1733 r.) stawia u nas — rzec mona — na porzdku dziennym

w XVIII. stnl. kwestj wociask. Ludzki król powica jej osohny roz-

dzia p. t. «Plel)ei» i przedstawiajc szlachcie niesprawiedliwo niewoli

pospólstwa, zapytuje: «Co czyni fortuny i substancje nasze? jeeli nie plebei

prawdziwi nasi chleljodawcy, kiedy grzebi dla nas ustawicznie w ziemi,

i skarhów dobywajc, z ich rolioty nasze dostatki, z ich pracy obfito

pastwa, z ich handlów commercia. z ich roboty nasze wygody. Oni ciar
podatków znosz, oni wojska rekrutuj, oni nas na ostatek we wszystkich

pracach zastpuj ; tak dalece, e gdyby chopstw^a nie byo. musielibymy

si sta rolnikami, i jeeli kogo wynoszc mówimy: Pan z panów, su-

szniejhy mównic: pan z chopów ».*) «Nie wiem. jakiem sumieniem w pastwie

chrzeciaskiem lud pospolity traktujemy jako niewolników, nie kontentu-

jc si tem, e s poddani, co jest rzecz suszna, bdc bez wtpienia

ol)ligowani do pewnych powinnoci?* «Mao na tem, e solne z pospólstwem

postpujemy przeciwko sumieniu, ale oraz przeciwko dobrej polityce. Czy-

tajmy w^ historji rzymskiej, do jakich rewolucji w^iolencje patrycjuszów

przywiody pospólstwo; ale mamy w domu przykad z ukraiskich buntów,

do których opresje dziedziców daway okazj: moe — uchowaj Boe —
ta zaraza ogarn cae pastwo, gdy nic naturalniejszego czow^iekowi.

*) Gos wolny wolno ubezpieezajej'. MDCCXXXIII. Str. 100 Jest take wyda-

nie Turowskiego, Kraków, 1861 — tam str. 101.
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jnko 7,ivjici('' z siebie jarzmo i Avyl)i sie z niewoli, kiedy moe*.*) Dalej

przed.-^tawia aiitoi". e niewola cliop.ska je.st przyczyn ubó.stwa kraju, ^dy
nik -?iie mvli jirzy swojej Med/.ie sposobi si do adnej indnstrji w eko-

nomii, ani do adnycb kunsztów w rzemiosacb : pi-aeujc ustawicznie

pod kijem, nie robi nie z ocliot. Iidc zwaszcza pewien, e i to eoby

zarobi. ni»' je,L'o : i cliocby kt()i'y mia z iialnry jakie laleiita. nie ma ani

.serea. ani ezasn zay icli j)r()liene. ni(> my.le tylko o lem <'by si sta

wolniejszym >.**) Stara sie take przekona, «e dawszy cbopu grunt, (t. j.

oddawszy na czynsz) a przy nim wolno wszelak i nie ob(ajc go

adnemi robociznami, z tego gruntu wicej bdzie mia posesor poytku,

ni ten. który mu zwyczajnie przynosi ».***) «Dowodem tego wsie w nie-

kl(')rych naszycb prowincjacb tym sposo)em osadzone, wolne od w.szelkiej

roliocizny: jaka w nich róno od tych. gdzie ten tryb zwyczajny gospo-

darstwa przy uciemieniu poddastwa postanowiony*.****) Majc to na

wzgldzie, koronowany pu)licysta zaleca, ogranicza dowolno sdów dy-

mi.sjalnych (jura dimisji) i pozwoli plebejom osiedla si tam, gdzie ze-

chc. Sdy dziedzica nad poddanym «nie powinnyby by tylko primae

instantiae. z których eby apelowa si godzio do sdów grodzkich

i trylnmau, które s subsellia, w^adz Rzeczypospolitej repi-ezentujce, po-

niewa ta sama ma jus gladii et potestatem definitivam w .s-

dach >.*****) Wolno przenoszenia si W'ocian z miejsca na miejsce byaby

bardzo korzystna dla kraju. « Takie privilegium pospólstwa uczynioby kraj

daleko osiadlejszy. kiedyby wolno byo osadza si pospólstwu na tak

sia pustych gruntach; gdy to dziwna, e si nad tern nikt nie reflektuje,

zkd tak wielka kraju naszego dezolacja. lubo jest rzecz oczywista : dla-

tego, e w jednej w^si bdzie wcej pospólstwa nieli gruntu do wyywienia

go. a w drugiej wicej gruntu ni li idzi ».******) Bez zniesienia niewoli po-

.spólstwa nadaremne bd wszystkie trudy i starania okoo naprawy

Hzeczypo-spolitej. «Lud pospolity in statu co jest innego, tylko nogi

albo raczej pedesta, na którym stoi i buduje si Rzeczpospolita, i który

jej oiiera dwiga? .leeli ten pedesta bdzie gliniany, caa moles na nim

si wspierajca upadnie.*******)

.\>'gumenta te dobroczynnego filozofa. i)ot))ijce niewol stanu wo-
ciaskiego, nie przebrzmiay bez ladu. Familia Czartoryskich programatem

*) Wjd. Turowskiego, str. 102.

**) Tame, str. 103.

***) Tame, str. 105.

****) Tame, str. 106.

*****) Tame, str. 104
*^****) Tame, str. 105.

*******) Tame, str. 107.
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swoim politycznym obja take i ograniczenie przy^vileju szlachty wzgl-

dem poddanych. Tdao sie jej nawet na sejmie konwokacyjnym 1764 r.

l)rzy organizacji komisji sprawiedliwoci. prze))i'o\vadzi(' artyku, rozciiiga-

jcY prawn opiek nad [jowiimociami wiejskiego huki. Wybrany na ki'óla,

Stanisaw Poniatowski, hodujc nowym przekonaniom, owiadcza, e
«póki dziedzic przywaszcza moc ^-cia i mierci nad poddanym, póki tro-

ch pienidzmi odkupi, mona zabójstwo chopa. p<')ty nie ma w duszy

swojej spokojnoci. poty nie mie sysze od cudzoziemców o naszym na-

rodzie, któremu nikczemne kupno bezkarnoci wyrzuca mona*.*) Jako

istotnie chtnie popiera wszelkie usiowania, prowadzce do poprawienia

losu wocian. Podczas r(>formy 17()K r.. krpowanej z wol rzdu ro-

syj.skiego. tam gdzie zostawiono narodowi swobod dziaania wikszoci

gosów, a mianowicie w dziale materji ekonomicznych, odjto panom prawo

ycia i mierci nad chopami, skasowano gówszczyzn i wyznaczono kar

mierci za zabicie wocianina.**) W dobrach skarbowych przyznano wo-

cianom wieczyst dzieraw i ubezpieczono j inwentarzami. Po starostwach

wznowiono sdy awników.

Do tej naprawy stosunków spoecznych, opartych na strasznem nadu-

yciu, doczyy si i prywatne usiowania. Pierwszy przykad z pomidzy

szlachty da w tym wzgldzie Andrzej Zamojski. kl(')ry jeszcze 1760 r.

*) Str. 212 T. II. O litewsliich i polskieli prawach — Tadeusza Czackiego. War-

szawa, 1801 r. Troskliwo Stanisawa Poniatowskiego o polepszenie wo.eian znajdo-

waa poparcie i uznanie w kraju. „Zabawy przyjemne i poyteczne" zamieciy w 1777

r. z powodu imienin króla : „List Kazimierza Wielkiego do Stanisawa Augusta",

w którym czytamy

:

,

Ciesz si, i do tego przykadasz staranie.

By si mogli mie dobrze pracowni ziemianie.

Jeli naród ma szczcie i dostatek chleba,

Im to samym z podzik przypisa potrzeba.

Z tem wszystkiem ci kochani dobroczycy kraju

Z niewdzicznego przyjmuj wzgard obyczaju.

Dotychczas zostawali w Polsce zaniedbani,

Bdc u swoich panów dla jarzma i dani.

A z których kraj jedynie y znoju i pracy,

Klli swój los dotyehmiast ci biedni rodacy. Str. 303.

**) „Cao dominii et proprietatis stanu szlacheckiego nad dobrami ziemskiemi

dziedzicznemi i ich poddanymi, wedug praw statutowych, nigdy odejmowana ani zmniej-

szana by nie ma. Jus jednak vitae et necis poddanego w rku dziedzica by nie ma,

lecz gdy poddany krymina popeni, do sdu grodzkiego lub ziemskiego w miastach

wikszych oddany by powinien". (Vol. Leg. T. VII. §. XIX.)... „tak gdyby si trafio,

eby szlachcic chopa zoliwie i nie przypadkowo zabi, tedy takowy nie ju zapace-

niem i gówszczyzn temu, koniu on by poddanym, lecz utrat wasaej gowy swojej

karany w sdzie przyzwoitym by powinien". (§. XX.).
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\v|)i'()\\;iil/il iil('|>s/(Mii;i stnsiink((\v iJoddiiTiczycli w klii<v,ii swym nic^miskini

ii;i Ma/ows/ii (\v powiocic iiitiwskiin). /aiiiiciiiiijac paiis/c/yzn na czynsze

i poownicluo. do lal pio spisywano lutwinnoci wocian, i na podslawio

Iciio ukadano koiilrakl midzy wacicielom i kmi(>ciami. Zoi-ija niowa no

pcw iicuo rodzaju aiiloiiomja zafzajlii uroinadzkiciii), lubo pod Itczpoi-cdniij

wadza dwoiii. I)(»iiiiiiiinn zachcao Lcospodarzy, hy modszych swych synów

oddawali do izcniiosa. < Stan chopa — |)isz(> ('00x0. podióziija^cy w kilka-

nacie lal polem po Polsce-— tak sie polepszy po nadaniu mu ^\dlnoci. e
nielylko sam zas{)akja swoje potrze)y, niegdy zao[)atrywane przez pana,

ale nawet paci chtnie czynsz roczny za pasz(;zyzne dawniejsz. W ten

s|)os('»J) dochody Zamojskiego pomnoyy sie w 1rójnasó))».*) Na Litwie ks.

Tawel Hrzoslowski. relerendarz litewski. i'ozpocza w 17()7 r. s|)i'aw' usa-

mowolnienia wocian, wprowadzajc nowe porzdki do majtkn swojego,

Tawowa. o cztery mile od Wilnti pooonego. W 1769 r. 10. marca za-

wiza on rzeczpospolit |)awowsk, a w urzdzeniu jej l»ra wzory z in-

stytucji swych ojczystycli. Corocznie pan z urzdem i gospodarze wiejscy

zhierali si dla narad nad sprawami gromady na tak zwan komi.sj (sejm).

I'an z urzdem stanowi izl) wysz; a gmin z przewodniczcym, wyzna-

czonym od dworu, izh ni.sz. Urzdzajca stosunki pawowskie nstawa

.skadaa si z omiu oddzielnycli artykuów: 1) powinno chrz ja liska,

2) urzdy, H) sprawi('dliwo, 4) ostrzeenie w sdach, 5) milicja ziemiaska,

fi) szkoa i lekarz. 7) naleno od wocian. S) zabezpieczenie. C-hopi

otrzymali wolno osobist, (lospodarz, skoro tylko umieci na gruncie

swoim innego wolnego czowielca, .stawa si zupem"e wolny; a wyno.szc

si z dziedzictwa, móg s|)rzeda(' swój budynek. Zobowizania pomidzy
wa.cicielem i ludem od niego zalenym naleycie okrelono i uznano za

nienarii.szalne. (imina ])rowadzia .sama administracj i posiadaa wadz
ustawodawcz. Sam Brzostowski zastrzeg tylko sobie doywotni prezy-

dentur. Na utrzymanie felczera i dyrektora (t. j. nauczyciela) zapisa on

30.000 zp., opar.szy je na wasnym majtku. Szko — jak wiadcz
wspóczeni — utrzymywano na dobrej stopie. Milicja, organizowana

z ludnoci pawowskiej. pilnowaa poi'zdku a w razie potrzeby miaa
.suy ku obronie llzeczypospolitej. Konstytucj t pawowsk zatwierdzi

*) Jest tu bezwtpienia przesada. Cooxe (Reise durch Polen. Ziirieli, 1765) pisai"

pod wraeniem Listów Patrjotyeznych Wybickiego, a temu chodzio przedewszystkiem

o propagand. Wyjtki z podróy Cooxe'a w tumae/eniu polskiem drukowa w 1785 r

„Pami^-tnik polityczny i liistoryezny" (Tomy III. i IV.). Wiadomo, przytoczona przez

Wybickiego a powtórzona przez Cooxe'a o zwikszonej liczbie rodzcych si dzieci

w Bieuniu, nie przedstawia waciwie adnego dowodu. Zamojski wprowadzi take na-

stpnie reform do dóbr Olszewo.
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sejm (iztoroTetni 4. kwietnia 1791 r.*) «lle z"wiadomoci — powiada Wybicki

— na miejscu jiozna mogem, e pr/ynajmniej w ti'(')jnasól) ludno w tej

si powikszya woci .**) Opisawszy okropny stan wieniaka na Litwie,

gdzie «w rozlegoci stu mil blisko nie widzia tylko wywirle ludzkie

cienie*, dalej mówi: <(Idy do granicy woci Pawowa zblia si po-

czem, tak okropne niky widziada. Postrzegem z daleka otwarte powietrze,

które na oko ssiedzkie zaciemniaj bory
;

postrzegem najobdtszym

plonem okryte pole. drogi wyro)ione. pomieszkania ludzkie, a co najwicej,

oljaczyem ludzi i z nimi mówiem, którzy, jak w wizieniu lat kilka

jczcy róni si od obywatela, wolnie, bezpiecznie i szczliwie yjcego,

tak oni od nieb (t. j. od reszty) róni si wieniaków ». Twierdzi równie,

e «ile najgruntowniejszej zacign móg wiadomoci*, Brzostowski w trój-

nasób przynajmniej powikszy sobie intraty zaprowadzeniem nowego

porzdku «i co niegdy ndznikiiw tylko w swej woci liczy, teraz ma
mieszkaców, którzy s nawet w stanie askawego pana pienidzmi we-

sprze w potrzebie*.***) Zasyn take z usiow^a swoich polepszenia

losu pracujcych na roli wieniaków Joachim Litawor (Jbreptowicz,

który, usunwszy si podczas konfederacji barskiej do majtku swego

Szczorse (w pobliu Niemna, w powiecie nowogrodzkim), nada wo-
.(;ianom w^olno i zaprowadzi korzystn dla nich ekonomiczn organi-

zacj.****) Przyj on za zasad, e wocianin ma paci z roli trzecin

tj. trzeci cz a z sianoecia poow, (irunta rozda na wieczno; kon-

trakta jednak na dzieraw dworskiej trzeciny, obrachowanej na pienidze,

odnawiano co dziesi lat, jeeh dzierawc by sam posiadacz tego gruntu,

co trzy lata. jeeli trzecin kto obcy bra w dzierawc. ( '.lireptowicz

«w^yznaczy wójtów, awnik<'>vv. dziesitników, — odda w icli rce sdy
pierwszej instancji, napisa mdre ustawy o spadkach, dziaacb. o powin-

*) Szczegóy o Pawowie zawieraj si w „Listach Anonima" opisujcych komisj

wolnych wocian Pawowskich z dziedzicem swoim J. W. ks. Brzostowskim Ex-Refe-

rendarzem W. X. L w „Pawowie od 1767 do 1795 r. od jednego przyjaciela opisanym"

(Wilno); oraz w „Pamitniku politycznym i historycznym" (T. III., 1784) w artykule:

„Wspaniao ku poddanym jednego obywatela polskiego, za granic synca", który

jest ustpem z opisu podróy po polskich prowincjach Jana de Carosi.

**) Str. S04 Listy patrjotyezne do janie Wielmonego ex-kanelerza Zamojskiego,

prawa ukadajcego pisane. Warszawa, 1777 r.

***) Str. 307 Listy patrjotyezne.

****) „Bez krzywdy wocianina potroi swoje dochody i tak dobry gospodaro-

wania zaprowadzi porzdek, e si do dzi dnia utrzymuje", — powiada ks. praat

Ksawery Bohusz w mowie, mianej 1815 r. na publicznem posiedzeniu Towarzystwa przy-

jació nauk. Str. 468. Roczniki Towarzystwa królewskiego warszawskiego Przyjació nauk.

Warszawa 1817. Karol Adolf de Mehlig opisa pod wzgldem ekonomicznym wyborne go-

spodarstwo w dobrach Szezorse w „Zabawach przyjemnych i poytecznych" (1777 r.).
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Ilociach wzajemnych co do rzeczy spólnych, porzdki ogniowe, zabezpieczy

wocian oti gwatu i samowohioci ekonomów przez urzdzenie prdkiej

i nic nie kosztujcej sprawiedliwoci*.*) Za przykadem Zamojskiego, irzo-

stowskiego. Chreptowicza. poszeil take synowiec króla. Stanisaw *onia-

towski. p«xlskar)i litewski, a poniekd i kandydat do tronu po mierci

swego stryja. Nada on wolno czterem wsiom, pod Warszaw pooonym,

zapi-owadzi w nich oczynszowanie i sam naucza swych wocian, jak

naley prowadzi dobre gospodarstwo. Zaprowadzi take ustaw czynszow

w rozlegych dobrach swoich Korsuskicli na Ukrainie, gdzie liczono okoo

4<H.).(.)0(J mieszkaców. Zasuguj równie na uwag urzdzenia, zaprowa-

dzone od 1771 r. przez Ann z Sapiehów .labonowsk w Wysokiem.

Kocku i Siemiatyczach, nad któremi po mierci swego ma obja zarzd.

Urzdzenia te spisaa w «Ustawach powszechnych dla dóbr moich rzdców*,

które wyszy w 1785 r. Zapewnia ona mieszczanom i wocianom prawo

posiadania zajmowanych gruntów na lat oU. Po upywie tego terminu,

mogh oni da przeduenia umowy na drugie lat 50, przyczem mie-

szczanie frfacili dziedzicowi 2(J() zotycli, w^ocianie za — 100 zotych. Dla

uatwienia najstarszemu synowi objcia gospodarstwa po ojcu i spacenia

reszty rodziny, dawano z kasy bezprocentow poyczk. Ojciec móg jednak

podzieli grunt pomidzy swych sNniów. nie inaczej wszake, jak za pozwo-

leniem dworu. Aeby grunt nie wychodzi z rodziny wocianina, wolno

mu byo odprzeda sw posiado. tylko wówczas, gdy by stary i bezdzietny

albo te dowiód, e dzieci jego byy wystpne i zasuyy na wydziedziczenie.

\Macicielka. troskliwa o los swoich poddanych, zaoya kilka wanych
instytucji, z których dwie. stanowic wspóln wasno caej gromady,

ratoway w nieszczciu dotknitych niem wocian. Hyla to ka.sa publiczna,

z której dotknity klsk wie.niak móg zacign poyczk z opat jednego

gro.sza od zotego rocznie, i magazyn publiczny, udzielajcy zapomogi

w razie nieurodzaju. Autor ^Pana Podstolego*. zachwycony dobrobytem,

panujcym w dobrach ksiny JaWonówskiej, napisa z tego powodu

:

„Wszystkim chopom, mieszczanom tego losu yez.
Jakie maj Wysokie. Kock i Siemiatycze".

Te usiowania prywatne, dce do podniesienia klas nieuprzywile-

jowanych w Rzeczypospolitej, znajdoway silne poparcie i gorliw zacht
w pimiennictwie naszem. Bardzo zasuy .si w tym wzgldzie Monitor,

cza.sopismo wydawane co tygodnia w Warszawie przez ks. Franci.szka

liohomolca od 1705 i-. .Ju w pierw.szyci numerach wzio ono w obron ludzi

niszego urodzenia i nawet uwaao to za swój ohowizek. «Ta cz —
powiada Monitor — nierównie wik.sza. braci naszych, która nam suy,

*) Str. 472 i 473. Roczniki Towarz. przyj, nauk, 1817.
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nie ma nawet tego dla siebie wzgldu, aby moga powiedzie, co jej do-

lega. Milczenie i cierpliwo im zostawione, nam wszystko wolno, i jakbymy

z natury przeznaczenia i doskonaoci inszego wcale rodzaju byli stworzi;-

nicm, w nierównym i uciliwym podziale nam wolno do \vszystkieg(),

im cierpliwo tylko i milczenie zostawilimy, i ledwie im by('; ludmi po-

zwalamy. Wzi ich stron i otwiera oczy nielitociwych panów, jest to

broni prawa ludzkoci i najcelniejszych ustaw przyrodzenia ».*) Zajmuje

si to pismo gorliwie spraw mieszczan, przedstawiajc, e z tego stanu

nie mona doj do niczego; dowodzi przytem koniecznoci utworzenia

redniego stanu i potrzeby manufaktur i rzemios. W 1767. powica kilka

numer(')w z kolei sprawie poddanych, rozwaajc « uciliwe, niesprawie-

dliwe powinnoci poddanych i tyrani nad temi», oraz przemawiajc za

ich « zaczynszowaniem »

.

.lak we Francji, a zwaszcza w samym Paryu, rozprawa o swobodzie

i równoci z salonów przenikay na ulic i pomidzy pospólstwo ; tak

i w Polsce wiadomo krzywdy, jak wyrzdzano stanowi miejskiemu

i kmiecemu, zacza wnika w gbiny ludowe. Dostrzegamy tego rozmaite

lady, a gównie przebija si to w suplikach, podawanych przez wocian
do wadzy dominjalnej. Wielce ciekaw jest suplika Tarczyska, któr

znaleziono w 1767 r. na otarzu po jarmarku w. Trójcy w Turczynie

(miasteczko o kilka mil od Warszawy odlege). Lubo nie podzielam w zu-

penoci zdania ks. Lubomirskiego,**) jakoby owa suplika bya gosem samych

poddanych ; to w kadym razie trzeba przyzna, e -^uy ona za wan
wskazówk, i dola ludu znajdowaa ju wtedy szczerze i namitnie sprzy-

jajcych jego interesowi rzeczników. Z jednej strony czytamy w niej ostre

osdzenie istniejcego stanu rzeczy, a z drugiej widzimy potgujce si

pragnienie równoci spoeczno-politycznej. Odzywa si w niej ju do
silnie nuta rew^olucyjna. Przypomina suplika szlachcie, e poddastwo jest

pogwaceniem prawa przyrodzonego, e szlachta nie jest innego pochodzenia,

jeno tego samego, co i wocianie, wskazuje na niebezpieczestwo, jakie

moe cign niewola ludu wiejskiego na samych jego panów; wreszcie

gronie zapytuje: «( Idzie taka ndza cliopa jak w Polsce '? i wzywa
wszystkie gminy do jednoci w dziaaniu. Suplikanci czyli raczej przema-

wiajcy w ich imieniu rzecznicy, domagaj si wolnoci osobistej, przy-

znania gruntów kmiecych na wasno i nadania praw politycznych, ogra-

niczajc si wprawdzie na pocztku daniem przypuszczenia czterech

przedstawicieli gminu do rady publicznej, wszake snuje si im ju po

*) Nr. 26 z 1765 r.

**) Ks. Lubomirski opisa t suplik szczegóowo w dzieku; „Rolnicza ludno
w Polsce od XVI. do XVIII. stul. przez T. X. L. Warszawa. 1862. Str. 43-50.
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gowie myl o wszecliwadzlwie liidoweni. Za j)i-/y/,iianie {)o\vy;J;s/y('li praw,

suplikanci w iiiiiciiiii wocian powiadaj. «e przeciw nierzyjaciela wiary

i ojczy/iiy pomoc przyrzeliamy po jednemu z kadego anu.» Pod suplik

t znajdujemy take ciekawy podpis, który Jjrznii jak nastpuje: « Podda-

stwo koronne przy wierze i wolnoci skonfederowane.»" Nabiera ona tern

wikszej wagi w naszych oczach, e w rok potem w krwawej rzezi Hu-

niai'isz(;zyzny i Smilaszczyzny sprawdzia si czetMowo zawarta w niej

zapowied grocego niebezpieczestwa szlachcie ze strony ujarzmionego

poddastwa.

Pierwszy waniejszy krok w rozcigniciu prawa nad wocianinem

wypad — jako si rzeko — w 176.S r. Po upywie jeszcze omiu lat.

sprawa ju na tyle dojrzaa, e zrozumiamo potrzeb staranniejszego ob-

warowania praw ludnoci miejskiej i kmiecej. «Konstytucja roku 1768 —
jak susznie zauwaa Wyjicki — zdaa si znie grzywny, a yciem za

ycie kara- wola jej podobno bya. przecie wiat si zadziwi, e podug

tego samego prawa, pan by tyle móg ludzi zabi co mu si podoba,

a jednak ycia swego uywaby zoczyca.**) Zostawiajc bowiem sposób

docliodzenia zabójstwa podug Statutu litewskiego, tem samem od])ieran()

postpowej sejmowej -uchwale wszelk donio.so. Przytem straszna klska,

która spada w tym przecigu czasu na naród, take zmuszaa go do za-

stanowienia si nad wadliwym stanem ustroju spoecznego. Ju na .sejmie

delegacyjnym smutnej pamici 1778 r. jako wyrzut sumienia szlacheckiego

i jako przestrog na przyszo naley uwaa gos posa Oraczewskiego.

Przedstawiwszy, jak jest niedola wocian, z oburzeniem zawoa: « Prze-

cie to ludzie! wszystko, co mamy, przez nich mamy; czsto potrzebniejsi

od nas spoecznoci a ledwie yjcy pod naciskiem chciwoci i nieludzko-

(ii. Pierwsze dobro czowieka ich rku dzieo. Wszystko, co naszym wy-

nalazkom, wygodom. potrzel)om a nawet i wymysom dogadza, ich reku

dzieo.* da wic postanowienia poredniczcej wadzy midzy rolnikiem

poytecznym a tym. co panuje, tj. midzy czowiekiem i (czowiekiem, prawa

ludzkoci.;* Przemówienie to jednak nie miao realnego skutku. W tym sa-

mym roku w Wilnie ks. Karpowicz podczas kaza jubileuszowych powo-

ywa szlacht do skrucby i przemawia za koniecznoci zagodzenia losu

rolników przykutych do ziemi. Ks. Antoni Popawski i Harss w latach ra-

slpnycb zwracali uwag spoeczestwa na cik dol wocian. Wszystko

t(» wj)yuo na to. e na sejmie 1776 r. polecono byemu wielkiemu kan-

clerzowi. Andrzejowi Zamojskiemu, aeby «.sprawiedliwo naturaln zawsze

biorc za pierwszy przedmiot*, utw^orzy nowy kodeks praw i zachowa

*) Str. 3HI. Listy patrjotyczne.
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w nim / dawnych wszystko. «cokolwiok znmierznnonm przoz nns iilppszeniii

sprawiedliwoci nie znajdzie przeciwn(!m.» Król Stanisaw August pierwszy

zrobi t propozycj. I by lo dzie uroczysty, w którym si lud, liberum

veto lubicy, jednomylnie do jego skoni woli; gdy wspólna zgoda Za-

mojskiego do praw dziaania wybraa. )y niemi walcy si wstrzyma

kraj cay.»*)

Andrzejowi Zamojskiemu pomagali w^ pracy jego: Krzysztof Szembek.

biskup pocki, .loac-bim (llireptowicz. Micha Wgrzecki, Antoni Rogalski.

(Irocholski. .lózeC Wybicki by sekretarzem, a nadto swoimi « Listami pa-

trjotycznemi» przygotowywa opini do przyjcia nowych reform. «Na dwaj

stany ludzi podzielilimy si — powiada — jeden w nieumiarkowanej wol-

noci, drugi w nieumiarkow^anej postanowiwszy niewoli i ndzy. Do pierwszego

s/abli wszystkie zaszczyty, bezczynno i sama si moc wyrzdzania gwatów
przywizaa; do drugiego sochy krwaw przycz yw^szy prac, ledw:o mu imi

czowieka zostawion*^. Nie byo, skdby móg powsta; Stan trzeci ludzi,

który przemysem i handlem oywia rolnictwo, zasila pastwo.***) Skreliwszy

uciliwe rolnika poddastwo, dowodzi, e jest ono równie rzecz krzy-

wdzc dziedziców, i powouje si w tem na korzyci, jakie w^ypyny
z oczynszowania wocian przez Zamojskiego, }3rzostowskiego i Chrepto-

wicza. Lecz przedewszystkiem sia i bogactwo pastwa musz zyska na

zniesieniu niewoli poddaczej. Wybicki i inni ówczeni publicyci (autor

dzieka: «0 poddanych », Staszic i t. d.) uwaaj brak ludnoci w Polsce

jako jedne z najsabszych stron Rzeczypospolitej i mniemaj, e da si ona

usun tylko przez uwolnienie wocian, gdy idc za zdaniem l^ousseau

i Hume"a, przekonani s, e najlepszym znakiem szczcia ludu jest jego

wzrost liczebny. -Wszystkie wasze prawa — powiada Wy])icki do szlachty

— populacji sprzyja powinny, hiaczej mimo ukady i rozporzdzenia naj-

mdrsze, bez si, skarb;')w i powagi bd/:iemy, bo to wszystko ludno
szczególnie zjednywa i daje.»***) Naostatek autor « Listów patriotycznych*

us|.)okaja szlacht, dodajc, e wolno chopów nie ma oznacza zrówna-

nia ich stanu ze szlacheckim, jeno rozcignicie opieki ustaw pastwowych
nad ludnoci kmiec. « Niech na czele nowego praw^ zbioru tu dawnych

Rzymian pooona l)dzie ustawa: ^atricii soli sacra civiliaque agunto.

*) Str. 64 i 65. Listy Patrjot. Kiedy Wybicki, zgorszony weso rozpust War-

szav/y, mówi z alem o Zamojskim, e si podj „pisa prawa krajowi, który si wy-

zuwa z swej zacnoci narodowej, który ju nie mia cechy samolubstwa i niepodlegoci",

Chreptowiez odezwa sio: „nie tramy o tym narodzie nadziei, nie jest jeszcze tak zepsu-

tym, kiedy cnotliwego Zamojskiego jednomylnie za prawodawc przyj." Wyjtek z

autobiografii Wybickiego. Str. 71. Przegld dziejów polskich Cz trzecia. Poitiers. 1839.

**) Str. 238. Listy Patr.

***) Tame, str. 114.

3
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plfluM atiros coliiiilo. Niech wieniak zawsze l»cdzie rolnikiem, ale iiieeii

}io do i'olni('twa sprawiedliwo i wasno(' zaclicea, niecli mu stan je«j;o

uc/.yni si miym. »*)

Zamojski wywiza si ju w 177S r. z dawnetjo mu |)olecenia

i oylosi drukiem Zl)i<'>r praw Scidowyeh > w lrze(;li lomaeli. W pierwszym

tomie powici ailyku W XI. z dwudziestu szeciu paragrafów zoony,

ustawie o chopach. Wraca on do czasów króla Olbrachta i stanowi,e je-

den z synów po ojcu ma )y do ziemi przywizany, innym za wolno

obiera stan podu^c swej woli. Mnoy warimki uatwiajce cliopowi uwol-

nienie: mogo si to sta za wol pana; Jako przedawnienie; skutkiem

zJiiegostwa z ca rodziji, jeeli w cigu roku nie zdoano go odszuka.

Twaa podni(sienie owiaty ludowej jako rzecz niezbdn i z tego po-

wodu postanawia, aeby w kadej parafii bya szkoa, i do niej dzieci

chopskie i^ci obojej koniecznie uczszczay, przynajmniej od w. Marcina

do wit wielkanocnych. da zupenej równoci wszystkich stanów przed

prawem i sdanii. Zda do podniesienia stanu miejskiego, uatwiajc ma-
estwa midzy szlacht i mieszczanami. Tego jednak kodeksu nie ()mie-

lono si przedstawi na sejmie 1778 r. i mniemano, e naley poprzednio

przygotowa do niego umysy, czem si do<'' gorliwie król i jego stronni-

ctwo zajli. Monitor, który pogry si by od dziesiciu lat prawie

wycznie w sauK! kwestje moralne, oci 1.779 r. zaczyna znowu ywiej

porusza kwestj woia.sk. mniemajc, e « pilnie w to wnikn naley,

co F//,op pod podobiestwom wzgardzonego odka w swoich przypowie-

ciach napisa.**) W lipcu, sierpniu i wrzeniu 1780 r. gorliwie si zajmuje

chopami, przypomina szlachcie prawa Kazimierza Wielkiego iw^oa: Wo-

dajljy nigdy nie miao miejsca stare przy.sowie o Polsce: Polonia est pa-

radisus judeorum. iniernus rusticorum, purgatorium plebeiorum, dominatus

lamulorum etc. Daj Panie, aby to w Polsce teraz i potem nie byo.»***)

Pokazao si atoli, e ogó szlachecki szczerze i gruntownie nie lira

do serca myli postpowych. Na sejmie 1780 r. skoro wyszed od laski

maiszakowskiej projekt ustaw Zamojskiego, « wszcza si wrzawa — po-

wiada Wybicki — jak gdyby jaki okropny potwór zjawi si w izbie.*

Daremnie król i marszaek (Antoni Maacliowski) wzywali do porzdku;

napróno kiól upomina, ^e nie naley potpia dziea niepoznawszy go

;

daremnie ksi Stanisaw Poniatow.ski, przyszedszy z trudnoci do gosu,

wymownie jiopiera projekt — szlachta przerwaa mu mow, i 2. listopada

odrzucono ustawy z ianiem. aby «si i wspomnienie o nich o uszy nasze

*) Str. 2()3 Listy patr.

*) N. XXXVIII. f<tr 293

***) N. LXI. 8tr. 677.
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ani pot()mk(')\v naszycli nio ol)io>. pilnujr; przytoin samego zakonodawo
Jako /drajce i zapr/edauca.

Ustawa Zaniojski('<,'() wywoaa ca literatur broszurow, która zni-

kna wprawdzie w lalacli zapomnienia, lecz w swoim czasie wyjaniaa
kwesij i za.imowaa ni umysy. W szer(;wu szei-mierzy w sprawie no-

wych zasad pojawi si przytem nowy dzielny i)ojownik, a by nim ks.

Piotr wistowski. kt(')ry w 1 7SH r. rozpocz wydawa w Warszawie

Fumietnik polityczny i historyczny. Tismo to ze szczej^óln gorliwoci:

notowao przykady, przemawiajce za zniesieniem poddastw\a.*) Zjednao

nawet sobie w tym wzgldzie ustalon opinj, tak e w sprawie w^ocian

udawano si do redakcji, jako najwicej dbaej o ich interesa, czego do-

wodem, e pewny obywatel zoy w niej 50 czerwonych zot. na napisanie

ich ksieczek dla kmieci. He wiem, bya to pierwsza wiadoma myl o

stworzeniu ludowej literatury. Dziennik handlowy l\)dleckiego szed za

przykadem Pamitnika witkowskiego. Przemawiali te yczliwie za wo-
cianami X. Strojnow^ski (w swojej Nauce Prawa Przyrodzonego) i X.

Skrzetuski (w Prawie Politycznem Narodu *oIskiego). T.ecz najwiksze

wraenie, prawdziwie silne, sprawio dzieo, które wyszo w 1785 r. ]>ez-

imiennie p. t. « Uwagi nad yciem .lana Zamojskiego ». Powicajc swoj
prac stanowi rycerskiemu, autor zapytuje, gdzie jest ten m, który po-

trafi wykona dzieo ratowania Rzeczypospolitej? «Komu go w Polsce po-

wierzy? — Andrzejowi Zamojskieniu? — Ten za moich czasów najcno-

tliwszy w Polsce obyw'atel. w danym projekcie do prawa tylko zaleca

sprawiedliwo dla w.szystkich ludzi, a ju w niebacznym narodzie utraci

zaufanie; gupia niewiadomo nie umiaa rozróni praw^dy od bdu:
przyjaciela ludzi nazwano nieprzyjacielem Polaków.

»

Czem })y Wybicki przed sejmem 1780 r. tem Staszic przed sejmem

1788 r. ; z t wan atoli rónic, e ostatni w daniach swycli posun
si o wiele dalej od pierwszego. Jakby w sennym obrazie skreliwszy

w kilku rysach jaskrawych, ale prawdziwych, popeniane gwaty w Rze-

czypospolitej i nad Rzecjzpospolit, pomiennemi goskami pisze dla niej

przestrog: «.lakie to praw straszydo! — Niewola, gwat, bezestwo,
publiczne cudzego majtku odzierstwo, prawem upowanione ! Takie barba-

rzystAvo w omnastym wieku! Rzeczpospolita z fakiemi prawami, majc
ssiadem cesarza i króla pruskiego, czyli dugo utrzymywa si sdzi ?»**)

«Bez odmiany poddastwa rolnika, doczesne s wszystkie inne w Rzeczy-

*) Wskaza.fern ju poprzednio na kilka artykuów podobnego rodzaju.

**) Str. 90. Uwagi nad yciem J^na Zamojskiego — dzieio Stanisawa Staszica.

Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków, 1861.

3*
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pospolitoj (Mimiaiiy. Ko tylk(^ slan chopski, dla lak niozinieriiych wojsk.

jakich dzisiaj oln-ona kmju potrzebuje, inoe dostarczy ywnoci i ludzi.

A\'szystkie te odmiany jak najprdzej uskutecznia potrzeba. 'Ja rzecz

zwoki nie cierpi. Cliorol)a jest gwatowna, trzel)a lekarstw gwatownycli.

Opieszaemu lekarzowi cliory skona przed c-zasem.*) Staszic dla wszystkicii

slan('>w da wolno.ci osobistej i równo(;i pi'/ed prawem. l'odug niego.

cJicJic podnie miasta do dawnej szczliwoci, naley przywróci im wol-

no a nadto uchw^ali, aby gówniejsze miasta, z przylegemi miasteczkami

znoszc si. wysyay po.sów na sejm. Szlaclicic, bez utraty szlachectwa,

moe zajmowa si handlem i rzemio.sem. Trawo powinno okreli wza-

jemne powinnoci chopa i dziedzica; powinno uwolni od poddastwa

chopskie dzieci, a na to miejsce zapewnie- dla l{zeczypo.spolitej jednego

syna na .sub wojskow. Cwaa jednak nasz autor, e tylko stan szla-

checki moe mie prawo do urzdów cywihiych : do urzdów atoli woj-

skowych trzeba przypuci wszystkich. Uwagi Staszica wywoay cay

szereg innych uwag (Uwagi nad uwagami) i inyU (Myl z okazji Uwag

nad uwagami nad yciem Zamojskiego). kt(')re zwaszcza mnoyy si pod-

czas sejmu czteroletniego.

Wypada jeszcze wymieni dwie rozpiawy. które pojawiy si 1788 r.

w chwili przyg(jtowa do sejmu. Jedn z nich jest dzieko, bardzo dobrze

napisane, p. t. <0 poddanych polskich ;> drug — « Odpowied na pyta-

nie ».**) Autor pierwszego dzieka z wielk gruntownoci rozbiera spraw
poddaiistwa wocian i wykazuje, co trac na tem sami panowie a prze-

dewszystkiem Hzeczposp(jlita. < Kraj — powiada — przyrówna mona do

ciaa, którego czonkami .s obywatele. Wiemy, e w niemocy jednego

czonka cierpi ciao, jake dopiero sabe by('t musi, gdy jest przewaga cho-

rych nad zdrowszych. Uoddani nasi s najrundamentalniejsze podstawy,

na których wspiera si ciao, te gdy tak nikczemne, jake si ciao utrzyma

moe? — I chocia podpora jaka go wspiera, jednake chwiejc si stoi.

bo w .sobie niemocne.****) Nie ograniczono si na samem tylko pi.saniu.

Wiemy, e koo tego czasu Kocuilaj w swojej wsi usamowolni wocian
i nada im wasno gruntow. W 1780 i 1787 i-. Kada S/koy (Iównej

Akademii Krakow.skiej we wsi ironowicach Wielkich, podzieliwszy gruniy

na 120 dziaów, pucia j<i wo-cianom na czynsz. I>yt wocian brono-

w.skich - powiada Madwaski — sta si w kilku latacli po tym podziale

midzy nich ziemi, daleko lepszym. »****j

*) Str. 144. Uwagi nad yciem Jana Zamojskiego.

**) X. Dawida Pilehowskiego, podug Bentkowskiego.

***) Str. 62. O poddanych polskich. 1788.

****) Str. 22. Myli Feliksa Radwaskiego, filozofii doktora wysuonego i t. d.

Tyczce si Punktów ku wyprowadzeniu ludu wieyskiego ze stanu podlegoci it. d.W Kra-

kowie w drukarni Akademickiej roku 1815.
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Sejm czterolfni naley ju waciwie do epoki rewolucyjnej nietylko

ze wzgldu na czas, ale lake i ze wz<fldn na w|iywy. jakie wywieraa

naii rewolucja francuska 1 TSi) r.

Podczas gdy w Europie roso napicie pragni(M\ rewolucyjnych, na

drugiej p(')kuli ziemskiej, w Ameryce, rozlegy si pierwsze oskoty gotu-

jcej si walki o woinoi'-.

Rozpoczynaa si ona w chwili nader dla niej przyjaznej. Wszy.stkie

szlachetniejsze uiny.sy z zapaem j witay, nawet dwory monarchictzne

okazyw^ay jej nieraz demonstracyjne swoje wspóczucie. W samej Anglii

sprawca amerykaska staa si przedmiotem walki parlamentarnej, w której

Avystpowali z jednej strony jako ])rzedstawiciele despotyzmu, król .lerzy

111. i jego minister lord North. z drugiej strony ulaientowani s>;ermierze

wolnoci, jak William 1'itt starszy (póniej lord CJjamtliam), Sheridan,

Hiu-ke. Fo.\. Camhden, Rockingham. Zasady rozsiewane przez francuskich

wolnomylicieli w pismach, odzyway si teraz w wietnych parlamentar-

nych mowacli.

Spór, jaki wszcz sie pomidzy kolonjami amerylmskiemi i ich

metropolj angielsk z powodu naoonego przez t ostatni podatku, do-

tyczy waciwie zasady, aali parlament angielski ma jakie prawo stanowi

cokolwiek o tych prowincjach, przedstawicieli których nie posiada w swem

gronie. Kolonici uwaali si za wolnych ludzi, a jako tacy za panów

wasnego mienia.- Prawo do wolnoci i samorzdu mniej opierali na an-

gielskich ustawach, ile na ogólno-ludzkiem. przyrodzonem prawie. Ryli

wic przedstawicielami nowej, rewolucyjnej zasady. Uwydatnili j energi-

cznie w swoich pismach i przemówieniach : Otis, Patryk Henry, Dickinson,

a w póniejszym czasie Tomasz Paine. W ksice drukowanej w Rostonie

p. t. « Prawa kolonii angielskich », Otis widzi najwysze ródo prawa

w samym narodzie: postpujc wdtrew woli ostatniego, rzd traci istotne

swoje znaczenie. «Królewsko i kapastwo — podug autora — wymy-

lono tylko A\' celu oszukiwania pospólstwa, i naley dla szczcia ludzkoci

rozerwa na zawsze to staroytne i wielowadne przymierze*. Podatek

naoony na kolonje hez ich przyzwolenia — powiada Henry — jest

aktem tyraskim: król angielski, dajc sankcj tej ustawie, przyj na

•siel)ie rol tyrana. Cezar mia swego Tkntusa, Karol T. swego Kromwella:

a Jerzy IIT. («Zdrada!» zawoa prezydent. «Zdrada! zdrada !» krzykno

zgromadzenie). Jerzy 111. — cign mówca gosem spokojnym — dohrze

nczyni, przypominajc so))ie ich los». Wielkie wraenie \yywary w Ame-

ryce, w Anglii a nawet po czci i we Francji: « Listy waciciela pensyl-

wa.skiego do mieszkaców' Ameryki pónocnej*, pisane przez Dickinsona.

«Jeeli wielka Rrytanja — powiada autor— hdzie moga nakaza, alwmy
brali u niej rzeczy niezbdnie nam potrzebne, i jeeli ró\vnoczenie bdzie
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mopii nakji<l;ic ii;i nas |)()(lnlki. jakio ii/iia za waciwe, wówczas zejdziemy

(U) sianu iid/.nycli niewolników, .jakicli wiil/imy w Polsce i «;(lziein(izie),

z yczaneini clKMlakami na notiacli i kudami wosów niii<ly nieczesaneini.

Nie mona liyó szi-zliwym. nie hili- wolnym; nic mona hyi- wolnym.

nie jidac j)ewnym swego mienia: nie mona hyó |Knvnym swego mienia,

jeeli inni maja^ prawo nam Je odlaera bez naszego pi-zyzwolenia. Armia

mzdnikow jesi równii^ niebezpieczn, jak i armia oniei-zy. Mona uja-

rzmi- nannl zar('iwno podslpem jak i si. Tomasz Paine w broszurze

p. (. < Zdrowy roz.sdek > rozr(')nia spoeczestwo) od rzajlii : pierwsze jest

wynikiem naszycb potrzeb, drugi naszej zo.ci, pierwsze jesI matk, (b-ugi

kalem. Najlepszy izd jest lylko zem komin-znem. A c-ó m(')wió o wadzy

królewskiej, która dla i^iina jest tem. czem wadza papieska dla prote-

stantów-?! W rzdach absolutnycli król jest prawem; w kiajacb za wol-

nych prawo powinno by królem, i innego wadcy nie lrz(>ba.

1'olrzeba ])orozumienia si lvolonii w^ celu wspólnj obrony spowo-

dowaa pierwszy ogólny kongres, który si zebra w Filadellii w^ 1 77 i r.

Przybyo przeszo 50 deputowanych, a pomidzy nimi ])yli: Waszyngton,

Patryk Henry, Dickinson, Samuel Adams, nazywany przez Anglik(')w wielkim

podegaczem i promotor demokratycznego ruchu w Massachusetts, John

Hultledge, Henryk Lee i wielu innych dzielnych mów\ Opierajc sie na

nowoytnych zasadach I.ocke^go, które byy bardzo upowszechnione w Ame-

ryce, gdzie on nawet by zakonodawc Karoliny, uoyli oni kilka wietnych

dokumentów, które wyAvary w' swoim czasie wdelkie wraenie, a ])omidzy

niemi ^Deklaracj praw»; ta ostatnia staa si osnow Akl u niepodlegoci

i podstaw «Deklaracji praw»; ogoszonej na pocztku rewolucji francu-

skiej. Akt niepodlegoci, uoony przez Tomasza .leflersona. ogoszono na

kongresie 177() r. W obszernym tym dokumencie, zredagowanym wzorowi),

zwaszcza jeden ustp znalaz silny odgos w Centraci cywilizacji euro-

pejskiej. «Uwaamy — owiadczali przedstawiciele ludu amerykaskiego —
za niezi»ite i oczywiste same przez si nastpujce prawdy: wszyscy ludzie

s r(')vvnymi; Stwórca obdarzy ich pewnemi nienaruszalnemi prawami,

pomidzy niemi naley umieci w pierwszym rzdzie: ycie, Avolno

i ubieganie si za szczciem. Pragnc bezpiecznie korzysta z tych praw.

ludzie utworzyli z pomidzy siebie rzdy, prawdziwa wadza kiórych wy-

pywa z przyzwolenia rzdzonycb. .leeli forma jakiegokolwiekbd rzdu

burzy owe cele. dla klói-ycb ustanowion zostaa, wolno narodowi zmieni

j lub obali i ustanowi nowy rzd, opierajc podstawy jego na rzetel-

nych zasadach i organizujc wadz jego w tej formie, która wyda si

mu najwaciwsz do zapew^iienia )ezpieczestwa i szczcia.

Pohaterska walka Amerykanów porywaa evnY)pejsk ludno do

czynu. <Caa Europa jest po naszej stronie — pisa w 1777 r. Franklin
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z Parya do swego przyjaciela, doktora Coopera — przynajmniej wszystkie

pochway i yczenia s kii nam zwrócone. Ci. co znajduj si pod wadz
arhifraln. niemniej miuj \v()ln()<' i s/cczcrze jej ycz powodzenia. Trac
oni nadziej, aby mogli wywalczy j w Kuropie, z zapaem wczytuj si

w konslytucje na.szych kolonii, które odzyskay swobod. Mrlóstwo ludzi

owiadcza, e z rodzinami i mieniem przenios .si do Ameryki, skoro

tylko zostanie zawartym p()k()j i ustalon nasza niepo lie«<o ; ])ud/i to

powszechne przekonanie, e emigracja europejska przyniesie nam nadzwy-

czajny przyrost siy, bogactwa i przemysu. Mniemaj take, e dla zmniej-

szenia lub zapobieenia tej emigracji, tyranie europejskie bd musiay

zagodnie'; i przyzna wicej wolno.ci swoim narodom, rowszechnie tu

mówi, e nasza sprawa jest spraw rodzaju ludzkiego, i e wal-

czymy za wolno Europy, walczc za swoje ».

Z caej F^uropy biegli na pomoc Amerykanom ludzie szlaclietniejszych

usposobie; a pomidzy nimi i my szczycimy si dwoma znakomitemi

nazwiskami. Tadeusza Kociuszki i Kazimierza I 'uawskiego. Najwiksz
jednak i najszczersz pomoc walczcemu o swe prawa narodowi niosa

Francja. «Co si za tyczy wpywu, jaki to zetknicie si z rewolucj

amerykask wywaro na Francj, do jest pomyslet; o tem tylko, e
wanie ci z pomidzy szlachty francuskiej, którzy brali udzia w wojnie

amerykaiiskiej jak [.afayette, Rochambeau, Charles Lameth, Custine, wice-

lirabia Noailles i inni. stanowili w r. 17S9 rdze opozycji, walczcej o

prawa konstytucyjne we Francji. >*) Walka amerykaska i w naszym na-

rodzie wzniecaa gortsze uczucie patrjotyzmu. Maluje to dobrze Kajetan

Wgierski w licie swoim do Dickinsona: «Nie spuszczajc nigdy ojczyzny

mojej z widoku — pisze ten poeta w czasie swej podróy po Ameryce —
pragn uczy si zawsze i wszdy, nie tyle dla wasnej przyjemnoci, ile

aliym potrafi kiedy wywiza si godnie z obowizków oi>ywatela... (idy

pomyl jak z trzymihonow ludnoci, bez grosza w skarbie, zrzucilicie

jarzmo takiej potgi jak angielska: a jak znowu Polska daa sohie porwa
pi milionów dusz i ogromny lvawa ziemi — wyznaj, e od rozumu

odchodz i nie wiem, czemu przypisa tak przeciwne sohie skutki. Ale,

niech to midzy nami zostanie. Staroytni Sarmapi dzisiaj s tylko —
Polakami. » **

j

Wolno i niepodlego zostay wywalczone przez Amerykanów,

atoli nie wszystkich one zadowoliy w jednakowej mierze. Najbardziej de-

mokratyczna prowincja Massachusetts, która najgorcej braa do serca

*) Str, 425 i 426. T. XVIII. Szlossera — Dzieje Powszechne. Lwów, 1877.

**) Ustp ten z listu Wgierskiego przytacza Lucjan Siemieski w „Portretach

literackich" (T. I.)
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si)rii%vo \vy/\V(>l('iii:i si / jukI iiciii/li\v(>i jin.uiclskic.j opieki. kl()i;i w liojacli

naiwioi-(\i poilioshi oliiir. iic/iila si pokr/ywd/oiui. IMawic Tf) niiliointw

cUutfU spado iia iiiespoliui H75 tysiczn liidiio t(';j;() ma(':4o kraju

tyinc/asem róda docliodowc l)yy lain /iip('iii(> wyctzcipanc. Dotkliwy len

ciar powikszao jeszcze nielilociwe zacliowywanie si hogalyeh ludzi

wzuddem licznego tumu* swoich duników. «Konwont'j('. kl(')i'e stosownie

do zwyczaju tytuoway si narodem, protestoway przeciwko surowoci

praw. pisanych — jak mówiowo — przez bogaczy i illa l)().uaczy. Zapy-

tywano nawet, czy prawo agrarne nie l)yo])y suszneni, poniewa za-

prawd — powiadano — jeeli nasi wierzyciele posiadajii bogactwa, to

komu s tern obowizani? Nam, naszemu mstwu, .leelibymy si nie

bili, Anglja skonfiskowaaby bya wszystko. (Irunta i pienidze, które bez

naszej pomocy l)yyby stracone, nale do nas tyle, co i do dzisiejszych

ich posiadaczy. »*) Wzburzenie to umysów ludu doprowadzio wr(>szcie

w 1786 r. do rokoszu, któremu towarzyszyy ha.sa: «l'recz z dugami,

podatkami, papierowemi pienidzmi. Podzia równy dóbr pomidzy wszy-

stkich I » Ruch ten, o którym ze wspóczuciem pisa ówczesny amerykaski

ambasador, Tomasz JefTerson, synny ze swojej sprawiedliwoci i przyjaciel

naszego Kociuszki, zosta jednak szybko poskromiony.

Niektórzy historycy, jak np. Cornelis de Witt, upatruj w tym riieliu

wybuch socjalistyczny. Tak jednak nie jest. Hy to prosty ol)jaw niezado-

wolenia pokrzyw^dzonego ludu. któremu wprawdzie roia si w gowde nie-

jasno moliwo lepszego uporzdkowania stosunków spoecznych, ale a-
dnej organicznej przewodniej myli w caem postpowaniu rokoszan nie

byo. wiadoma socjalistyczna dno przejawia sie w czynie po raz

pierwszy na ziemi Francuskiej pod koniec synnej pierwszej rewolucji.

*) Str. 177. listuire des Etats-Unis par Edouard Laboulaye. Troisicnie epoque.

Paiis, lb66.



Rozdzia II.

FlZJOKPyACI, INDUSTPy]ALICI I SOCJALICI

w epoce przedrewolucyjnej

XVIII, stulecia.

W..C poowie XVIII, stulecia dwaj myliciele. Oiiesnay i (lournay. bada-

t^ niom spoecznym nadali kieriinelc przewanie ekonomiczny — i rzec

mona — pierwsi uksztatowali w pewny systemat nauk, która

nosi nazw politycznej ekonomii.

F ranciszek O u e s n a y (1694— 1774) lata najmodsze przepdzi

na wsi pomiazy wiejsk ludnoci; dopiero jedenastoletnim chopakiem

nauczy si czyta i z tak cliciwoci rzuci si do czytania ksiek, e
nie waha si biega po nie do do odlegego Parya. Szczególne zamiowanie

okazywa do nauk przyrodniczych, matematycznych i medycznych. Sko-

czywszy kurs chirurgiczny na prowincji, przyby w 1727 r. do Parya,

gdzie ksztacc si dalej w nauce medycznej, zyska sobie saw naukow

i zosta lekarzem ^ nadwornym Lud_\vika_ XV. yjc na dworze, penym

wrzawy i rozpusty, trzyma si od wszystkich na uboczu, odwidzany przez

d'Alembert'a, Diderota. Holbacha, Helwecjusza, Humea, i o nic nie prosi

u nikogo, co wzbudzao powszechne pomidzy dworakami podziwienie.

Kr(')l z powodu tej jego skromnoci lubi go i nazywa swoim mylicielem.

Dochody kraju — rozumuje Ouesnay — s wytworem gruntów

i ludzi, (irunta l)ez pracy ludzkiej nie maj tidnej wartoci. Poczone

razem jako rolnictwo, przedstawiaj najwaniejsze ródo bogactwa kra-

jowego. Przemys i handel s zupenie zalene od rolnictwa i bez niego

nie mogyby istnie. Przemys przerabia tylko surowe materjay, dostar-

czane przez rolnictwo. Handel za jest wymian surowych materjaów albo

wyrobów przemysowych. Rolnictwo dalej produkuje ow ywno, która

^
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7,apo\vni;i yrio r(>l)()tnikt)w i kiii)ci>\v. Wreszcie ono gromadzi zapasy,

i;()\viiie zal»ezpi(Mv.a.iare |)rzy8/]()(- inalerjaliia spolee/eiistwa. Naród, któ-

ryby zy tylko z piv,cinysii. mialiy ndzny i niepewny liyl, hylhy all>o-

wiein w zalenoci od narod:»\\ i-olniczycli. I Maca, zwrócona ku przemy-

sowi z uszczerbkiem roln-iclwa, szkodzi dobrobylowi ludnoci i znunCjsza

zasobno('' kraju. Naród, sprzedajc produktów siu'owy(;li z rolnictwa za

miljon. wic(>j zyskuje jak w(')wczas. kiedy sprzedaje wyrobów przemyso-

wych za niiljon: w ostatnim wyj)adku bowiem .sprzedaje g(')wnie prac
ludzk, w pierwszym za i*azie bierze^ j(!szcze wynagrodzeme za naturaln

yznoi' ziemi, (idzie i'olnictwo wytwarza oblitoi- produkt(')w, tam i-ozwój

])rzemysu jest korzystny nie tylko z tego wzgldu, e zuytkowuje zby-

wajc od lolniciwa pi-ac ludzk, ale take i przez b), e wpywa ko-

rzysliu'e na podniesienie samego rolnictwa. W handlu wzajemnym narody,

sjirzedajce przedmioty kt)nieczne lub najwicej poyteczne, odnosz wiksz
korzy od sprzedajcych przedmioty zbytkowne. Rzdy jednak tej prawdy

nie rozumiej. We Francji zbytkowny przemys doznaje protekcji z u.szczerb-

kiem rolnictwa. Zabraniaj zakada winnice a zalecaj upraw drzew

morwowycb. Celem podniesienia przemysu krajowego, zaprowadzono ca
protekcyjne, lubo oddziaywa to zgubnie na handel zboowy. <Dla j)ozy-

sk.Muia kilku miljonów, które wyr,')) i sprzeda piknych maleryj nam daj,

stracilimy miljardy na podacli gruntów naszych, a naród, ustrojony

w zociste i sreirzyste tkaniny, mniema, i uywa kwitncego handlu ».*j

Wewntrzne zaspoliojenie potrzeb narodu jest o wiele waniejsze od jego

pi'zewagi handlowej na zewntrz. Ouesnay owia(l(^za si za wolnoci
handlu, poniewa w takim razie odbywa'; si on bdzie wedug naturalny(;h

.swych potrzeb. *i'zedewszystkieni jednak naley uatwia wewntrzn wy-

mian, budujc drogi, kanay, mnoc rynki. Niech rzfl pamita — prze-

strzega Ouesnay — e pewno dochodów pastwowych zaley od dobro-

bytu caego narodu, a nie liczy na kredyt kapitalistów; pienine bowiem

forhmy nie znaj ojczyzny i atwo uliry si daj.

•lest to za."^adnicza myl teoiji Ouesnay'go. Mak widzimy, jest ona

w gruncie rzeczy sprawicnlliwa, i nie tyle sam Ouesnay, ile póniejsi jego

wyzujiwcy npoleijzili znac/oiiie |)izeinyslu w ogólnem spoecznem gospo-

daistwie. zanadto przywizujc si do nazwy jaowa (sterile), nadanej

j)rzez autora Zda ekonomicznych klasie przemysowej i kupieckiej.

Zdawaoby si. e roliiiclwo. bdc najgówniejszem ródem bogactwa

krajowego, powinnoby Zii|)ewnia tym. ca) mu si oddaj, wiksze korzyci,

anieli przemys lub handel. Tyniczasem (^)uesnay widzia dobrze, e rzecz

*) Str. 434 Eneyelopedie. Toine siezieme. A. Genuve 1777. Artyku Que8nay'go;

Grains.
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ma si odwrotnie. Rolnicza klasa, a kla.sa cliloliodajna, zostaje pogrona

w ubóslwie i cieniiiocic. Kady, skoro tylko moe. nr-i(>ka ze wsi do miasta,

znajdujc tam lepszy zarol^ek i wiksze \vy<,'ody. Aehy odmieni- ten nie-

sprawiedliwy stan rzeczy, ant()r_ilaQI«Jr.s;a sie _pHir\\:jiZi.'Jislwa dla rolnictwa

(preleicnce pour ra.uricnllnre). Zaleca wic zal)ez|)ie(zenie osoliy i wa-

snoci wieniaka, nznanie wolnoci |)racy, staranie o podniesienie dobro-

bytu najniszych warstw ludnoci, zniesienie pa.szczyzny. irlzielanie rolni-

kom potrzebnycli zaliczek, oswobodzenie od suby wojskowej dzieci dzier-

wc<')w, zajmujcych si upraw roli, co miaoby znaczeniem tem wiksze,

e wiksza uprawa Ave Francji znajdowaa si prawie wycznie w i<-li

rkach.

Do _ujx)wszeclmienia zasad i pism Oucsnay*go najwicej si przyczyni ^
Piotr Sam uel D uj)ont (1789

—

1817) z Nemours. roznaAvszy si /

w^iiToHycii latm-b z Turgofem i z Mirabeau ojcem, którzy hodowali za-

.sadom autora Zda ekonomicznych, przej si niemi i sta si

gorliwym, ale równie i jednostronnym, ich krzewicielem. On to, uznajc

system Quesnay*go za jedynie zgodny z przyrod, nada mu nazw Fizjo-'

kracji, co ma oznacza rzd praw przyrodzonych (Physiocratie ou gou-

vernement des lois naturelles). I z jego to gównie a.ski, system fizjokra-

tyczny nabra w peAvnym wzgldzie charakteru sekciarskiego. W celn sze-

rzenia^ zasad lizjokratycznycli wydawa czasopismo: « Epliemerides du

citoyen». l/omimo e to pismo bronio zasad monarchicznych. nie podo-

iao si ono ówczesnemu francuskiemu rzdowi, kaza wic zawiesi jego

wydawnictwo. Sam Dupont de Nemours wyjecha do Polski, wezwany

przez króla Stanisawa Augusta, który mianowa go sekretarzem rady

królew.skiej nauczania publicznego i naznaczy go guwernerem swego sie-

strzana. ksicia Adama Czartoryskiego. Dupont liie )awi jednak dugo

w Warszawie. Skoro Ludwik XM. powoa Turgofa na jeneralnego kon-

trolera linansów, gorliwy wyznawca (izjokracji popie.szy do ojczyzny

i pomaga 'l'urgofowi w jego reformach. Wraz z upadkiem genjalnego

reformatora, otrzyma rozkaz wyjazdu z Parya: uda si wic na wie
i zajmowa si tam rolnictwem. Nastpnie, kiedy minister Calonne. zwo-

aw^szy zgromadzenie nota])lów. znowu zamierzy przeprowadzi waniejsze

reformy. Dupont zosta sekretarzem zgromadzenia i pomaga ministrowi.

Wybrany na posa do Zgromadzenia Narodowego w 17H9 r.. opiera si

ruchowi republikaskiemu, co go doprowadzio do wizienia a w I7U7 r.

zmusio uciekat; do Ameryki. W 1S02 r. wróci do Francji i doczeka si

powrotu Ludwika X\lll., który mianowa go radc stanu i kawalerem

legii lionorowej. Kiedy xVapoleon opuci wysp Elb i tryumfalnie .szed

ku Paryowi, znowu wyjecha do Ameryki i tam umar w 1817 r.

Najwaniejszem jego dzieem byo wydanie i objanienie pism Quesnay"go



44

p. f. l'liysi(K'rnli(\ oii ((iiisiiiiilidu imiiircllo (U^ ffouvernemont lo plus

;ivaii(;i.i;(Mi.\ aii j^mmiic limiiaiii. irciicil dc liailcs dii Oiiesnay* (l»aris. I7BS)

I Fi/.jnki-u-Ja czyli iialiiraliia koiislylu.-Ja r/a-lu na,il»ai-.l<ioJ kor^^ysluo.^ro dla

rodzaju lud/kic^jo. zbiór traklalów Oiicsuay"^^*)). I)u])()nl w kwcsljach eko-

noinifzuycji posuwa sio iiici-az do radykalizuui, w kwosijach za poli-

tycznych j»y zwolciiiiikicin ahsoliifiicj wadzy.
Sysloui lizjoki-alyczny pozyska znakornilycli zwolenników jak np.

ojca I\Iii'al)cau. Malcsliei-hes^a, Lavoisicr"a. d"Ar<^onson'a, Turgota, Morellefa,

Merciera de la Riyicre, i^eaudeau, Lestrosne'a, .loacliima Clireptowicza,

Hugona Koontaja i innych.

Wyl)itne pomidzy niemi zjmiij(> stanowisko A nna Rob^r t. .1 akó !>

J ^[^^i-..QJM— ^'^^')- gonijalny myliciel, wielki m:?; stanu i szczery

przyjaciel ludzkoci. Poniewa )y trzecim i najmodszym synem w sta-

roytnej szlacheckiej rodzinie, przeto nie widziano ju innego rodka za-

pewnienia mu dostatniej i dostojnej przyszoci, jak powicajc go na
sub kocioowi. Wyszo to na korzy TurgotYjwi' albowiem staranniej

go ksztacono, anieli jego braci, a nastpnie w seminarjum wiczenia te-

ologiczno-fiozoficzne potnie rozwiny jego umys. W 1749 r. publicznemi

przemowami w Sorbonie zwró(-i powszechn na siehie uwag, rozwijajc
swe pomy.sy hislorjozoficzne i z si, jakiej nie znano od czasów iakona,
wskazujc rodzajowi ludzkiemu wietn drog przyszoci. Wkrótce jednak
porzuci sukni duchown, nie poczuwajc w sobie powoania do poczo-
nego z ni zawodu, i w 1752 r. wszed do suby paiistwowej. Majc
teraz wiksz swoJiod. pozawiera stosunki z ludmi, znanemi z swych
przekona wolnomylnycli. W salonie pani (leoflrin^^spotyka .si z Monte-
•skijuszm, d AlMiiberfem, HelwecjuszemJ 'ironem Holbacliem, koleg swoim
szkolnym opatem Morel lefem, Raynalem, Marmonterem. opatem (laliani

1 innemi. W 1755 r. "^wszed w blisze stosunki z doktorem Quesnay'em
1 ówczesnym intendentem handlu, (lournay^em. To miao stanowczy wpyw
na .lego prace. Odtd kwestje ekonomiczn(> [)rzewanie zaprztay jego
umys.

vV 1761 r. Turgot zosta zamianowany intendentem (gubernatorem)
prowincji Limousin. Dowiedziawszy si o tcm. Wolter pisa do niego:

•^•^eden z paskich wspóbraci pisa do mnie, e intendent jest tylko zdolny
do roJnenia zego; spodziewam si, e pan przekonasz, i moe on wiele

dojrego zrol)i!» Istotnie, Turg(jt przekona o tem. Z cakowitem oddaniem
sj zaj spraw polep.szenia losu ludnoci powierzonej mu prowincji,

a zwa.szcza ludu pracujcego. Wystara si. e uciliwy dla wocian
•szarwark i obo\vi;<ek dostarczania lurmanek pod wojsko, zastpiono do-

flatkowym podatkiem. Wskutek jego przedstawienia, zaprowadzono wolno
handlu zboowego. J^jpiera gorliwie rolnictwo. l*ol)udowa 160 mil dróg
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nowych a dawne poprawi. W I.imojies zaoy szko poonicz i wete-

rynaryjn. Urzdzi pierwsze domy zaroljliowe. Wyjedna zaprowadzenie

agodniejszych form pohoru wojskowego. Zwaszcza rozwin wielk czyn-

no- w latach godowycli 1770 i 1771 r. Sam nie aujc swego lunduszn,

gdy na zapomogi dla potrzelujcycli zacign w tym czasie 20.()()0 liwrów

dugu, nie waha sie przekroczy wskazanego mu przez rzd hudetu i po-

woyw^a wszystkich ohywateii do czynnej pomocy, poniewa — jak pisa

w okólniku — « wspomaga; ludzi, co cierpi, jest ohowizkiem i spraw
wszystkich*. Wtedy to pozakada on liczne domy zarobkowe i hiura do-

broczynnoci, (iorliwe zajmowanie si administracj prowincji nie powstrzy-

mao Turgofa od prac naukowych. Wanie za czasów swego intendentstwa

wyda on znaliomite dzieo p. t. «lie(le^qns^ur la formation et la distribution

des__jiiiJi£ises» ([iozmvlaiiia_naxiJ;worzeniem si i rozdzielaniem bogactw)

i z Limoges pisa w 1770 r. do jeneralnego kontrolera bardzo waSiie listy

o wolnoci handlu zboowego.

Wkrótce po wstpieniu I.udwjka_X\^J. na tron, Turgot w kocu sierpnia

1774 r. zosta jenerahiyra kontrolerem czyli ministrem finansów-. W me-

morjale, zoonym królowi przy ohjciu posady, skreli on szeroki program

reform, które uwaa za konieczne dla podwignienia Francji; pomidzy

innemi przedstawia konieczno utworzenia osobnego ministerstwa owiaty.

Co do .samego zarzdu finansami, pisa: «Ani l)ankructwa. ani powikszenia

podatków, ani poyczek: jeden jest rodek na to: aeby wydatki )yy
mniejsze od dochodów... Przedstawia si pytanie, na czem daoby si

o.szczdza,'a kady minister w swoim zalcresie bdzie dowodzi, e wszystkie

jego specjalne wydatki s niezbdne. Mog oni przytacza bardzo suszne

dowody; lecz poniewa niepodobna robi rzeczy niemoliwych, musz
wszystkie te dowody ustpi przed absolutn koniecznoci oszczdnoci ».

'l\irgot, trzynacie lat rzdzc ubog prowincj, wiedzia dobrze z dowiad-

czenia, jakie s gwatowniejsze potrze)y kraju. Licznemi wic lozporz-

dzeniami usuwa drobne a dolegliwe dla ubogiej ludnoci naduycia

biurokratyczne i niesprawiedliwe dawniejsze rozkazy. Bdc gorcym
zwolennikiem wolnoci handlu, rozporzdzeniem z 13. wTzenia 1774 r.

wskrzesi na nowo ustaw o sw-obodnem przewoeniu zboa. Kiedy król.

pod wpywem licznych przedstawie, postanowi przywróci parlamenty,

Turgot opiera si temu, susznie mniemajc, e napotl^a w nich silny opór

swoim reformacyjnym planom. Ludwik XV\. przyrzek mu w<')wczas. e
zawsze podtrzymywa'; go lidzie. Jako wkrótce rozpoczy si intrygi

przeciwko Turgofowi. Zwracano uwag króla na to, e kontroler jeneralny

nie chodzi do kocioa, e jest encyklopedyst. — «I có z tego — odrzek

król — jeli jest czowiekiem uczciwym*. Starano si podburzy innych

ministrów przeciwko miaemu reformatorowi. Korzystajc z nieurodzaju
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i (li'()zvziiy zlio/.a. iiIrzyMiywiiiio. zo jost lo nastpslwcin wolnoci handlu

zlto()\vt'^'o, i w 177;") r. j)i)(lniec'oii(i lud do lokoszii |>rze(ri\vko nowemu roz-

|»orz;idz('niii. Tiirjiot przeczuwa liy lo. piszc do ki('»la przy ol)jciu posady

lud. ktorcnui powicani ui prac, tak lalwo jost oszuka, e moyo

cia.tiuiu- na sichie .jet?o nienawi- wanie teini rozporzdzeniami. kl<')i-enii

hd ^.^o hronil od ucisku . Zaburzenia rycdilo umier )no, i Tiu-j^ot w 177)

r. wystpi z nowenii ])ardzo wanemi relormami. da on zniesienia

paszczyzny szarwarkowej. zaprowadzenia wolnoci pracy przez zniesienie

eec.li()w i korporacyj. wolnoci handlu ywnoci w 1'aryii i Id. Parlament

ojiiera si zawzicie tym rerormom. Edykly zarejestrowano 12. marca lylko

na wyrany rozkaz króla. Wówczas to Ludwik XVI. wykrzykn rozalony:

-Tylko Tuiyot i ja kochamy ludl>'

W edykcie. którym znoszono eecliy i korporacje, uznano prawo do

piacy. Ciekawy ten ustp )rzmi,' jak nastpuje. «Hóg, dajc czowiekowi

poirzehy i czynic prac lioniecznoci dla nie^fo, zdziaa, e prawo do

pracy stao si wasnoci czowieka, i e ta wasno jest najpierwsz.

najwitsz, nieustajc, .leli panujcy powinien zapewni wszystkim pod-

danym zupene i cakowite uywanie ich praw. to przedewszystkit;m po-

winien rozcign opiek nad t klas ludzi, której jedyn w-asnoci
praca, i industrja. i która z tego powodu tem wiksz ma potrzeb

i prawo korzysta jak najpeniej z j(Hlynego róda, dajcego jej utrzymanie*.

Ustawy o wolnoci pracy i zniesieniu paszczyzny szarwarkowej

wywoay w klasach pracujcych szczere zadowolenie. Lecz inaczej byo
ze stanami uprzywilejowanemi. Wszczy one siln agitacj za przywró-

ceniem dawnego porzdku rzeczy. Ze w.szystkich.sti-on Fiancji nadsyano

memorjay i petycje do rzdu. Krzyczano w niebogosy. e nowe ustawy

doprowadz cay kraj do upadku, liouen np. pisa, e «jego handel zruj-

nowany; robotnicy \k warsztatacli tkackich poziawieni pracy; koJ)iety,

starcy, dzieci pogreni w ndzy
;
grunta najlepiej uprawiane zostan opu-

.szczone. i pikna Normandja stanie si pustyni*. « Wszyscy s przeciwko

Turgofowi — pisaa du Deffand — z wyjtkiem ekonomistów i encyklo-

|»edystów». Condorcet za powiada: ^kontrolerowi jeneralnemu zostali lylko

wierni: lud i niektórzy jego przyjaciele*. Presja bya bardzo silna i po-

w.szechna. i król, znany ze swego sabego charakteru, uleg jej. < Pierwszy

lekarz królestwa » — jak nazywa Wolter Turgofa -- zosta uwolniony

12. maja 1776 r. od obowizków ministra. Kdykty. ju ogoszone, odwo-

ano. 'J^iirgot odtd wycznie oddawa si pracy naukowej i ogosi kilka

wanych rozpraw. Umar 20. marca 1781 r.

Znakomitsi historycy i ekonomici przyznaj, e relormy Turgota.

zaprowadzone we Francji, jeliby i nie zapobiegy byy burzy rewolucyjnej,

lo w kadym razie uczyniyby j mniej gwatown i mniej krwaw. Dzie
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usunicia Tiu'got'a z posady ministra — rzec mona — zdecydowa o wy-

buchu i cliaraktci-zo rewolucji.

W dziele swojeni: <H(lexions sur la Ibrmation et la distrihution

des richesses» Tur^cot rozwin «ówne podstawy ekonomii politycznej.

Mówi w niem o zasadach rolnictwa i handlu; o podziale pracy, .jego ko-

rzyci i w^ynikjc|cym z niego postpie ; o elementach ceny wytworów

i wyi'ol)ów pod('zas fahrykacji i przy si)rzedazy : o zaprowadzeniu i poytku

monety; o tworzeniu si. rozdzielaniu i uytku kapitaów: o zysku pie-

S

ninym ; o potrzebie wolnoci zupenej handlu.

W badaniach swoich Turgot uywa metody genetycznej, lubo miaa

ona rzeczywicie charakter hipotetyczny. Potrzeba pewnych przygotowa

do produkcji — podug jego mniemania — sprowadzia w spoeczestwie

podzia ekonomiczny na dwie klasy: rolników i rzemielników. Pierwsi

maj przewag nad ostatniemi. poniewa tamci w^ytwarzaj. a ci tylko

przetwarzaj: nadto ci ostatni opacani bywaj podami, zei)ranemi przez

rolnika. Z tego powa^dii nazywa on klas rolników — klas wytwórcz

(productrice), a klas rzemielników — najenm (stipendiee). Z biegiem

atoli dziejowym wasno gruntowa i praca rolnicza rozdzieliy si. Skutkiem

tego powsta nowy podzia spoeczeiistwa na trzy klasy: rolnik(')w, rze-

mielników i wacicieli, czyli na klas wytwórcz, najemn i rozrzdzaln

(disponible) t. j. tak. która moe swobodnie rozrzdza swoim czasem

i z lego powodu moe podejmowa; si suby publicznej w rozmaitych

kierunkach.

Pomijajc suszne uwzgldnienie wikszego poytku pracy rolniczej.

na co zgadzali si najznakomitsi p')niejsi ekonomici: Adam Smith. Pucardo.

Jakób Mili. Rossi, rozrónieni.^ pracujcych rolnik(')w i robotnik(')w prze-

mysowych. kt(')re widzimy w dzieacli lizjokrat(')w. daje si take tuma-

czy stosunkami rolniczemi w^e Francji. Wanie we wzmiankowanem

dziele Turgot powiada, e prawie powszeclinemi we Francji byy dwa

sposoby uprawiania roli: poownicLwo (le metayage) i dzierawa (le lermage).

Pierwsze miao miejsce w wikszej czci Francji: w prowincjach uboszych,

poudniowa yci: drugie w prowincjach bogatszych na pónocy, w Pikardji.

Normandji i okolicach Parya.*) C.zyn.szownik. dzielcy si poow zebra-

nych podów (metayer. medietarius). nie by parobkiem, wynagradzanym

tylko dziennie; pracow-a niejako sam na siebie i móg zarobi wicej, ni

koniecznie potrzebowa na swoje i swojej rodziny wyywienie. W odmien-

nem pooeniu znajdowa si rol)otnik przemysowy. Zarobek jego regulo-

wao wspózawodnictwo otiarujcych prac. Turgot z ca pi-ecyzj wykaza,

e wskutek tego zarobek robotnika ogranicza si musi na koszta jego

*) Oeuyres de Turgot. Paris. 1844. T. I. Str. 20 i 21.
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ulrzyinania. rioholnik /araliia sobie tylko lui ycie. Wyprowadzajc jednak,

na podslawic powys/ycli slo.siinkóvv, dalsze ogólne wnioski o r!')znicy

poinitlzy rolnikiem i [)rzeuiyslowcem, Turgot oczewicie w[)aflt w htdne

rozumowanie. Todng niego, rolnik sam jeden zarabia wicej, anieli po-

(rzclHije na swoje utrzymanie, a skutkiem tego rolnictwo jest jedynem

r(')dem wszelkiego bogactwa. iJolnik wszake nie móg by uwaany za

zwykego robotnika, sprzedajcego tylko swf)jc prac. Quesnay to rozumia,

lubo pobiene w tym przedmiocie uczyni spostrzeenie. «l*orównajcie —
powiada — zaroi>ek robotników przemysowych z zarobkiem robotników,

ktitrych uywa rolnik do uprawy ziemi, a zobaczycie, e jeden i drugi

zaiobek ogranicza si do ich utrzymania*.*)

IV)lityrzn myl izjokratów najdobitniej moe wyra>;i ks. Hugo

Koontai— ^V ListachAniinvma, pisanych w t7HS r. do Stani.sawa Ma-

achowskiego, rozrónia trzy stany: ziemski, rolny i nierodzajny jako

naturalny pod-^ia ludzi. Do ziemskiego stanu nale waciciele gruntów,

do rolnego — rohiiay, do nierodzajnego — rzemiehik-y i kup^r^^turalni

mie.szkacy miast, m dla tego mniema, e «miastaTy1e tylko powinny mie
ziemi, ile jej potrzel)a do zamieszkania dla rzemielnika i kupca: lecz

ziemia, uprawy potrzebujca i do reprodukcji przygotowana, powinna mie
swego szczególnego waciciela, powinna by rolników, nie mieszczan ».**)

7. trzech przytoczonych stanów, pierwszy t. j. ziemski jest najwaniejszy.

-Kupiec pójdzie zawsze za zyskiem, rzemielnik za wygod, wieniak za

swobod, a wszyscy za wolnoci. Uchodzc, kupiec uniesie z sob i swój

przemy.s i swoje bogactwa, rzemielnik i wieniak swój dowcip i swoje

rce, a zatem opuszczajc z i niesprawiedliw dla siebie oj(;zyzn, wy-

niesie z niej to wszystko, co go w innem miejscu bogatym i szczliwym

uczyni potrafi; lecz waciciel gruntowy, utraciwszy ojczyzn swoje, wy-

pada natychmiast z najwyszego rzdu ludzi... / tego wic wypada, i
przyszy rzd rzeczy pospolitej z samych tylko wacicielów
gruntowych skada si po winien*.***j

Szkoa flzjokratyczna opieraa porzdek spoeczny przedewszystkiem

na wasnoci gruntowej. Nie chciaa ona burzy istniejcego ustroju; prze-

( ciwnie, chciaa go umocni, utrwali stosownemi relormami. Odwoywaa
• si w tym wzgldzie do panujcych, pragnc, ael)y ulepszenia szy z g(')ry.

Fizjokraci nie byli przeciwnikami wadzy monarchicznej ; niektórzy z nicli

nawet, jak \\\). iJiij) :»nl de Nemours i Mer.-ier de la l\ivirre. posuwali si

*) Str. 459. Les Grains.

**) Str. 67. Do Stanisawa Maacliowskiego referendarza koronnego o przyszym

sejmie, Anonyma Listów kilka. Cz II. O poprawie Rzeczypospolitej. 1788.

***) Str. 80-82.
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a do uwielbiana rzdów absolutnych. Monarchowie wic te sympatyzo-

wali z ich szko: TiUdwik XVI— jak widzielimy- powoa by Turgofa

i Malesherbos'a do zrelorniowania ustroju pastwowego; Marja Teresa

i Józef 11. protegowali fizjokratów ; (iustaw 111. pisywa nawet artykuy do

«Epliemerides du citoyen*: kr(')l Stani.saw August przywoa by do siebie

Duponfa de Nemours i znalaz czynn reformacyjn pomoc w Chrepto-

wiczu i Koontaju; Katarzyna U zaprosia Merciera de la Riviere do swego

pastwa, lecz nastpnie wymiewaa jego teorje; wadcy woscy otaczali

si ministrami, hodujcemi zasadom fizjokratycznym. i przy ich pomocy

przeprowadzili wiele poytecznych reform w kraju.

Teorje fizjokratów, które powstay w czasie panowania wolnomyl-

nych filozoficznych przekonali a po czci nawet byy ich wynikiem/

odznaczay si humanitarnym pogldem i wiele postpowo-radykalnyeli^

stawiy da. Powszechnie domagay si podniesienia dobrobytu klas pra-^)

cujcych. Zalecay suszniejszy podzia praw i obowizków. Dupont des.

Neniours prawo gosowania czy z posiadaniem ziemi, ale zato znosi
(

wszystkie porednie podatki i ustanawia tylko jeden bezporedni, który >

mieli paci wszyscy waciciele ziemscy, nie wyczajc szlachty i du-
^

chowiestwa/^Turgot bardzo logicznie zwalcza argumenta. któremi sta-/

rano si "broni systemu podatków porednich. Ouesnay chcia aeby

podatek cigano nie z tego. co jest niezbdnem dla potrzeb narodu,

lecz z tego, co zbywa od jego potrzeb. Fizjokraci pojmowali wielkie zna-

czenie pracy dla kadej oddzielnie jednostki i dla caego pastwa. Doma-

gali si wic wolnoci pracy i wszelkie odrywanie rk od niej potpiali.

. «M stanu — pisa Ouesnay — auje ludzi, przeznaczonych na wojn,

tak jak waciciel gruntowy auje ziemi pod rów, który ma ochrania

jego pole. Wielkie armje wyczerpuj pastwo, wielka za ludno i wielkie

bogactwa czyni je gronem».*)

Ouesnay — jak widzielimy — da pocztek fizjokracji ; wspóczesny
_

za mu (tournay, wygaszajc w krótkich formuach gówne zasady indu-

V strjaiizrau, wraz z Dawidem Hamem moe si uwaa za zaoyciela

h!^^ ' industrjalistycznej.

yJL^^^y Clournay nie pismami swemi, ale ustnie wypowiadanemi pogldami

i przyHaclem swoim przyczyni si do utwierdzenia industrjalizmu. Zwa-

szcza synne jego haso : 1 a i s s e z f a i r e, 1 ai s s e z p a s s e r stao si

gównym'sztandarem dla caej szkoy industrjalistycznej.

.lan Klaudjusz Marja V i

n

cen t de (

j

ojli r n a y (1712~1759j,

syn kupca Yincent. urodzi si w Saint-Malo. liodzice przeznaczyli go do

zawodu kupieckiego i wysali w 1729 do Kadiksu. Tam prócz praktycznych

*) Str. 450. Les grains.
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zajr.. stiidjowa loorj handlu, zwaszcza traktaty .Toziasz;) (;iiil(Va i mo-

inoary wielkioj^o poiisjonar.jusza .lana de Witta, ustawodawców niejako

handlowych w Anulii i llolland.ji. Opuciwszy Hiszpanj, zwiedzi Hanihur}^,

Holandi i Anj^lja. W I71() r. wspólnik jcuo i przyjaciel, .lanietz de Vil-

leharre. umar i pizekaza mu mienie swoje wraz z doh)'ami de (iournay.

To dao .anowi Yinecnt wiksz swohode i wiksze znac-zenie, ,udy do

swefio mieszczaskiego nazwiska doczy szlaclieckie de (Iournay. a w 1749

r. kupi urzd radcy w Wielkiej Kadzie. Znany z leoretycznej i prakty-

cznej znajomoci handlu a przytem pozostajcy w stosunkach z ministrami,

w 1701 r. zosta mianowany intendentem handlu. Na tern nowem stano-

wisku liard/.o .uoriiwie zaj si powierzonemi mu czyiuiociaiui : zwiedza

lahryki hancuskie i starannie hada stosunki handlowe. Skutkiem tego,

byo usunicie imióstwa naduy i przedstawienie rzdowi licznych memo-

rjaów, zalecajcycli poyteczne reformy.

Yincenl de (iournay by wiatym kupcem, kt'')ry nie tyle z teorji,

ile z dowiadczenia wiedzia, o ile s szkodliwemi dla przemysu i handlu

rozmaite rzdowe ograniczenia. da wic zupenej dla nich wolnoci,

temltardziej e bogactwo kraju upatrywa przedewszystkiem w podniesie-

niu przemysu i rozwoju handlu.

Waciwym teoretykiem iudu.strjalizmu nazwa moziia Dawida Hume'a.

Podug niego industrjalizm stanowi wysz cech cywilizacji
;
jemu to spo-

eczno zawdzicza rozszerzenie swej wolnoci: on to przyczyni si do

wytworzenia klasy przemysowców i kupców, inaczej mówic — buruazyi,

która podja walk z arystokracj i przeprowadzia wane reformy. Mó-

wic to. Hinne mia na myli pastwo angielskie.

D a w i d H u m e (171 1—177G r.) pochodzi z zamonej rodziny w Edym-

liurgu i otrzyma staranne wyksztacenie, l^oniewa jednak starszy »rat —
podug ustaw angielskich — odziedzicza cay majtek, starano si wic go

usposobi do prawniczego lub kupieckiego zawodu jako najbardziej zysko-

wnych. Hume jednak, nie czujc adnego powoania ani do jednego ani do

drugiego zawodu,' rycho je porzuci i, wyjechawszy do Francji, gdzie ycie

go znacznie taniej kosztowao, powici si cay badaniom naukowym.

Rozpocz od studjów filozoficznych, które przyprowadziy go do znako-

mitej teorji przyczynowoci. l;*ierwsze jego dziea nie zwr(')ciy prawie a-
dnej uwagi, [literatura zamiast go ywi, z budetu jego poclianiaa do
znaczne sumy. .Jakkolwiek wic zamiowany w niepodlegem yciu, musia

przyj obowizek jirywatnego nauczyciela w domu markiza d'Annan(lale\a

l*o dwóch latach nauczycielstwa, w 1747 roku opuci Anglj i wyjecha

z ambasadorem, jeneraem Saint-(^lairem, najprzód (l(j Wiednia a póniej

do Turynu. W tym czasie przerobi on |)ierwsz swoje lilozonczn roz-

praw (Treatise upon human natur, 17HS r.) i wyda j na nowo p. t.
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Enuiry "conoerning liiiman iinderstanding (London. 1748).

Znakomite to dzieo filozoficzne, które wiele przyczynio si do rozja-

nienia przyrody umysu ludzkiego, przyjto ojojtnie. Hume jako filozof

nie mia w swoim czasie adnego uznania, i w 1740 r., kiedy stara si

o katedr filozofii moralnej w Edymburgu, dano przed nim pierwsze-

stwo niejakiemu Beattie. kt(')ry nastpnie wicej poezj anieli filozofj

wzbogaci.

Polityczne i ekonomiczne rozprawy Hume'a znalazy wiksze powo-

dzenie, anieli jego badania filozoficzne. Zwaszcza na rozpraw jego o lu-

dnoci powouj si czsto publicyci i mowie stanu z drugiej poowy

XVIIT. stulecia. Wszake wzito('; Hume'a zaczyna si datowa dopiero

od czasu, jak zostawszy w 1752 roku bibljotekarzem fakultetu pra-

wników w Edymlnirgu. podj si olbrzymiego dziea napisania historji

Anglji (History ot' England from tbe invasion of Jul. Caesar to the revolu-

tion in 1668). Dzieo to opracowywa od 1754 do 1761 r. Z kadym
nowym tomem rosa sawa Hume"a. Historyk utorowa drog sawie filozofa.

Najpóniej spostrzeono si. e Hume take naley do najznakomitszych

ekonomistów. Historja Anglji dawn obojtno ku autorowi zastpia

wielkiem powodzeniem. Zapomniane ksiki zaczy przynosi znaczny

dociód autorowi; oprócz tego dano mu pensj sta a nastpnie w 1763 r.

miejsce sekretarza przy ambasadzie francuskiej. Trzy lata wesoe przep-

dzi we Francji. Odwidzany przez uczonych, poszukiwany w towarzystwach,

wielbiony przez kobiety, przeszo pidziesicioletni Hume bawi si jak

gdyby by modziecem. W tym czasie zaprzyjani si z Rousseau; wra-

cajc do Anglji. wzi go z sob i wyrobi mu tam pensj. Lecz demo-

kratyczny ten pisarz nie chcia wiza si adnem pieninem zobowi-

zaniem, i to stao si nawTt powodem do nieprzyjaznych stosunków midzy

nim i Hume"m. (renjalny Szkot nie mia tak draliwego sumienia jak

surowy (ienewczyk. W 1767 r. przyj zyskown posad podsekretarza

pastwa. Kiedy w par lat póniej osiad w Edymburgu jako prywatny

zupenie obywatel, mia rocznej renty 24.000 franków.

Hume pisa rozprawy o handlu, zbytku, pienidzach, kredycie publi-

cznym. Zwaszcza obchodz nas dwie jego rozprawy o handlu i zbytku,

w których wypowiedzia swoje zasadnicze zapatrywanie si. Zdaniem jego.

industrja ma wysz cech od rolnictwa; to ostatnie Wydobywa z ziemi

surowy materja, lecz dopiero pierwsza przerabia go tak, aby czowiek

móg uytkowa z niego. czy si ona zawsze z wyszym umysowym
rozwojem. Tam gdzie niema industrji, rolnictw^o nawet upada. Czowiek,

rriajc mae potrzeby, wpada w lenistwo. Chcc go pobudzi do wikszej

czynnoci, niezbdnego warunku do posuwania si w cywilizacji, trzeba

podnieca jego namitnoci «akomstwem, industrja, sztukami i zbytkiem.*

4*
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liez hamllii i inaimfaktiiry iiietnozliweni jest szczcie pastwa*). Tam,

gdzie panuje rolnictwo, istniej prawie dwie tylko klasy : waciciele ziemi

i ich dzierawcy; tamci s panami, ci sugami. Zwykle tez w takich kra-

jach panuje despotyzm. Dopiero rozwój industrji i iiandlu, wzljogacajc

niektóre jednostki z klasy zalenej, daje pocztek redniej i nowej
klasie, która podnosi w .spoeczestwie spraw wolnoci i przyczynia si

do jej szerzenia. Dowodem tego izba gmin w Angiji.

Hume niewtpliwie wywar wielki wpyw na Adama Smitha
(I72:i — 1790), który w swojem dziele przytacza ze czci zdania swego

poprzednika a w 1777 r. wyda nawet jego autohjografi.

Adam Smith tak samo jak i Dawid Hume rozpocz od lilozofji.

Wykada lilozolj moraln i metafizyk w Glasgowie i ogosi swoje leorj

o ucrzuciach moralnych (Theory of mora sentiments), gdzie objania wszy-

stko wsp(')czuciem (sympatj) t. j. tak wasnoci, która pozwala czowie-

kowi wciela si niejako w inne osoby, przejmujc si ich uczuciami

i mylami. Zupenie na przeciwnym stan biegunie w póniejszem swojem

ekonomicznem dziele, które ogosi, po poznaniu si z encyklopedystami

i ekonomistami francukiemi.

Waciwie nawet zajcie si Smitha kwestjami ekonomicznemi datuje

od pobytu jego w 1763 r. w ^aryu. gdzie Dupont de Nemours pozna-

jomi go z Quesnay"em i Turgofem. Wróciwszy do kraju, zamieszka

w swojem rodzinnem miasteczku, Kirkaldy. i powici si wycznie stu-

djom naukowym. W 1776 r. wyda gone dzieo: lnquiry into the

natur and causes of the wealth of nations (Badania przyrody

i przyczyn bogactwa naj*odów). Dzieo to miao nadzwyczajne powodzenie

i zjednao autorowi wzgldy rzdu angieKskiego. który nada mu w 1778

r. zy.skown posad komisarza ce w Szkocji. Smith, lubo przeciwnik ce
ochronnych. -przyj te po.sad. Zupenie inaczej postpi by sobie Ouesnay.

Kiedy rodzina nalegaa na niego, ael)y korzystajc z zajmowanego stano-

wiska pi-/y ki-(')Ju, wyjedna dla sw^ego syna zyskown posad jeneralnego

dzierawcy poJatki'>w, odrzek, e tego nie uczyni, nie chce t)owiem wiza

*) W rozprawie o zbytku Hume bardzo niepochlebne i — musimy doda —
niesprawiedliwe wypowiada zdanie o Polsce. „Polska — mówi — jest pastwem, gdzie

panuje najwiksze zepsucie i przedajnoe ; tymczasem sztuki mechaniczne i wyzwolone,

tak wojenne jak pokojowe, zdaje si — mniejszy zrobiy tam postp anieli gdzieindziej.

Szlachta tej czci Europy — jak si zdaje — zachowaa obieralno korony jedynie

tylko po to, aeby j sprzedawa, pod pozorem formalnoci prawnych, temu, który daje

najwysz za ni cen. Zdaje si, e jest to jedyny rodzaj handlu, znany temu narodowi."

Str. 28. T. I. Melanges d eeonomie politique. Paris, 1847. Tam si znajduj rozprawy

Humea, Forbonnai8'go, Coiidillae'a, Condorceta, Franklina i innych.
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swego interesu z ludmi, którzy powstrzymuj postp .rolnictwa i obdzie-

raj lud.

Na wielk wzicto dziea Smitha zoyy si nastpujce okolicznoci:

1) samo dzieo, badajce gównie wzrost bogactwa, przypado do uspo-

sobienia epoki, w której bogactwo (mienie, kapita) siao si najwaniejszym

spoecznym czynnikiem; 2) autor, majcy zawsze przed oczyma stosunki

brytaskie, uwzgldnia potrze)y li)eralnego parlamentaryzmu, czego fizjo-

kraci wcale nie czynili: 8) Smith wykaza wane znaczenie kapitau i przy-

zna industrji wraz z handlem zaszczytne stanowi.sko. negowane przez

tizjokratów ; i) dzieo nie jest napisane dogmatycznie w cisych zdaniach,

jak artykuy Quesnay'go lub nawet rozprawa 'l'urgot"a. lecz obfituje w bardzo

liczne szczegóy, a z tego powodu przedstawia wikszy interes dla szerszego

koa czytelników; wreszcie o) — jak zauwaa iagehot — do popularnoci

tego dziea w Anglji przyczynia si ta okoliczno, e Smith. IuIjo z uro-

dzenia Szkot, nie objawia ku Anglji takiej niechci, jaka si przebija

w rozprawach ekonomicznych Szkota, Dawida Hume"a. Rozgos ksiki

Smitha by olbrzymi ; nadano jej nawet wiksze znaczenie, anieli na jakie

zasugiwaa. Z zapoznaniem znakomitych bada fizjokratów francuskich

i ekonomicznych rozpraw Hume'a. zaczto datowa pocztek ekonomii po-

litycznej od czasu pojawienia si l^ada o bogactwie narodów.

Bdco)d jednak, Smith niezaprzeczenie naley do wielkich my-

licieli. Biorc si do pisania swego dziea, nie mia na myli wskazywania

koniecznych reform do doskonalszego uporzdkowania gospodarstwa naro-

dowego; lecz jako historyk-filozof chcia zbada drogi i sposoby, któremi

ludzko wydobya si z dawnej swej dzikoci i wzniosa si do wyso-

kiego stopnia cywilizacji. W tym celu odbywa w^szechstronne studja i na-

gromadzi liczny materja. Zacz ])y nawet pisa historj astronomji,

fizyki i metafizyki ; do l)ada ekonomicznycli wzi si najpóniej. Badania

swT)je o bogactwie uwaa tylko jako cz owego olbrzymiego dziea,

które mia kiedy napisa. Mamy w^ nim przed sob pod pewnym wzgl-

dem pierwowzór Buckle'a. By to czowiek wszechstronnie wyksztacony,

rozmiowany w ksigach, zatopiony w ajstrakcji, bardzo mao obeznany

ze wiatem praktycznym. Wnioski swe logiczne .sprawdza i objania na-

gromadzonym materiaem. Poczony urodzeniem, stanowiskiem, stosunkami

z buruazj. hodujc liberalnym zasadom stronnictwa wigów, reprezento-

w^a jej opinje i pragnienia. Stan istniejcy, który zna raczej z ksiek

anieli z osobistych spostrzee, nie budzi w nim niezadowolenia; prze-

ciwnie, z uznaniem mówi o dobrobycie panujcym. Zastanawiajc si nad

zarobkiem robotnika, powiada: « pierwotny stan, w którym robotnik po-

biera cay dochód ze swojej pracy, nie móg trwa duej, po przywa-

szczeniu ziemi i nagromadzeniu kapitaów. Przesta on by istnie o wiele
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wczeniej. Jiiui pojawiy sie niwaiiicjszc postpy w rozwoju twórczpj siy

jn-acy. i l>yo»y rzecz l)ezce lowji. dalej chcie l)a(la

moliwy wpyw tetro stanu ua w y u a .urad za u ie i zarobek
robotiiikó w».*) izecz ta wszelako okazaai)y si celow, gdyby Smith

dotkUwiej by czu krzywdy klasy pracujcej i podniós si wyej ponad

egoistyczne l)uruazyjne pogldy. Przeciwnie, zasadnicz osi swego eko-

nomicznego systemu uczyni egoizm, liucklc nie przypomina nawet sobie.

czy autor ciociaby raz uy rzeczownika: wspóczucie w swojej

ksice.

Wprawdzie, Adam Smith na samym wstpie swego dziea powiada,

e praca jest ródem bogactwa narodów : ale samo bogactwo przedstawia

si u niego jako cel, nie za jako rodek do dobrobytu wszystkich. Prze-

dewszystkiem obchodzi go wytwór, o wiele mniej podzia )ogactw. .leli

zaleca wysz zapat robotnikowi i potrzeb owiaty ludu, to ze wzgldu

li na podwyszenie i udoskonalenie produkcji. adnych spoecznych reform

nie pragnie; zadawalnia si: utrzymaniem pokoju, zmniejszeniem podatków

i rzetelnym wymiarem sprawiedliwoci. Reszty miao)y dokona wolne

wspózawodnictwo samych kapitaów.

Szkoa industrjalistyczna nie przypadkowo znalaza w Brytanji naj-

silniejsz podstaw. Tam nowy porzdek ekonomiczny ju si l)y ustali,

kiedy na ldzie europejskim, nie wyczajc Francji, on dopiero tylko próg

j)rzekroczy. Tam buruazja ju opanowaa sterem spoecznym, kiedy we
Francji ona dopiero przygotowywaa si do tego. Tam panowa ju kon-

stytucjonalizm, z którym reszta Europy miaa dopiero pónij zapozna

si. Industrjali.-^m za i konstytucjonalizm — to bracia rodzeni ; obaj sta-

raj si pogodzi dwa przeciwne porzdki, dwie przeciwne zasady.

Myl filozoficzna, natchnita wysokim humanizmem, odczuwaa nowy

porzdek w przyszoci. M^idzimy to gównie we Woszech i we Francji.

'J'am poczucie to przejawia si wczeniej, tu wiadomiej.

Ju w pierw.szej wierci stulecia znakomity historjozof, Vico, zapo-

wiedzia przyjcie na ziemi rzdów ludzkich — demokratycznycii. Wysze
umysy nie wyl)iegay ju ku niebu, lecz si roglday pilnie do koa
w warunkach ycia ludzkiego. Spoeczna umiojetno wzrastaa i wcho-

dzia w potrzeby ogóu. l/iervv.sze katedry ekonomii politycznej stany na

klasycznej italskiej ziemi. Fiartolomeo Intieri, )ogaty mionik nauk, zaoy
w 1754 r. w Neapolu katedr handlu i mechaniki dla Antoniego (leno-

vesi'ego. kt<'»ry j zamieni — jak sam powiada — w katedr Ekonomii

*) Adam Smith. Ueber die Quellen des Yolkswohlstandes. Neu bearbeitet von

Dr. C. W. Asher. Stuttgart, 1861. T. I. Str. 60. Smith jednak zastanawia sif przedtem

w kilka sowach nad t kwestj. Czyni to bardzo pobienie.



55

cywilnoj : lirnbia Firinian za. wiaty rzdca \v Lnrnliardji. utworzy

w 17(iS r. katedr ckonoinji polityfznoj dla (Jezara Uecarii.

i\ 11 to 11 i J^JciioYcsi (1712— 17()9). stosownie do warunku posla-

wione;.(o przez zaoyciela jej^o katedry, pierwszy zamiast aciny zacz
uywai- Jzyka woskiego w swycli uniwersyteckich wykadach, kt('>re [)()-

jawiy si w 1 7H5 r. p. t. I. e z z i o n i d i c o m m e r c i a e d i e c o n o m i c a

civile. Szczcie, hogactw^o i moliwa potga narodu jest jego ideaem,

kt(')ry wewntrznemu zarzdowi kraju zaleca mie przed oczyma. J*iel-

gnowanie rolnictwa nazywa sztuk macierz (Kart mdre), ale równie

mocno zachca do rozwijania industrji. Pragnby, aeliy zarzd krajowy

postara si o to. aby w s z y s c y m o g li mie p r a c ,
gdy tylko w ten

sposób — podug nieg(i — dadz si usun ndza i wóczgostwo.

Lecz w jaki sposób mona doj do tego, al)y wszyscy mieli prac

(ienovesi nie wskaza. Nie zrolii tego i Cezar Becc.aJlia (1735—179H r.).

ale zbliy si do rozwizania tej kwestji, zaprzeczajc, jakoby wlasnot-

indywidualna wypywaa z koniecznoci przyrodzonej. « Prawo wasnoci,

prawo straszne, i które moe nie jest konieczne* — powiada w synnem
swojem dzieku: Dei deliti et delie p ehe (1764). które wywoao reform

w prawodawstwie karnem Eurojiy. Lekcje ekonomiczne lleccarii wydano

dopiero w 18()i- r. ju po jego mierci, lecz prawdopodobnie uoijne byy

okoo 17(i9 r. Nie w ziemi, nie w indiistrji. lecz w najwikszej iloci

pracy uytecznej Avidzi on najwaniejsze ródo dostatku narodowego.

Wczeniej te od Adama SmitlTa wykaza wielkie wytwórcze znaczenie

podziau pracy.

W dzieacli nawet fizjokraty hrabiego Piotra \"erri"ego (t728 do

1797 r.), industrjalisty hrabiego .lana llinaldo Calli" ego (1720—1795 r.)

widzimy szczególne podniesienie*" wytwórczego znaczenia pracy ludzkiej.

Verri chciaby zapobiedz skupianiu si bogactwa w niewielu rkach, by
zwolennikiem drobnej gruntowej wasnoci, da polepszenia losu klasy

roliotniczej a na stanowisku publicznem poszed za przykadem Turgofa,

ogaszajc wolno pracy, zniesienie cechów i swobod handlu. Carli, ana-

lizujc wytwórczo pracy, wskaza na wane znaczenie jej zespolenia.

«Sia kadego czowieka — powiada — jest bardzo maa : poczenie za
tych si wytwarza tak si, która jest wiksz od ich sumy. a to z tego

powodu, e przez sam fakt poczenia si mog zmniejsza czas i roz-

.szerza pole swego dziaania >. Wysze to poczucie potrzeby wikszej spo-

ecznej cznoci, które przel)ija si mniej lub wicej we wszystkich woskich

ekonomistach, wydatnieje take i w sfrancuziaym Ferdynandzie (!a-

liani'm (1728—1787 r.), który w krytyce swojej systemu fizjokratycznego

p. t. Di a logu es sur le commerce des bies indywidualnej zasadzie

wohioci handlu przeciwstawia zasad spoecznego interesu caego narodu.
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Lecz jpszczo wyo) zasad spoecznego i n I o r e s n podnosz —
ju po czci pod wpywem nowego Irancuskiego zwrotu w liadaniach

spoecznych — dwaj woscy pisarze: riemonlczyk Vasco i Neapolilaiiczyk

Filangieri.

.1 a n H a p 1 y s t a V a s c o (1 7HH - 1 7U() r. ) urodzi si w Mondovi.

l*oniewa l)y modszym s/nem. zrol)iono z niego ksidza. iCcz powoanie

to nie odpowiadao wcale jego przekonaniom, które z powodu swej wolno-

mylnoci naraziy go na silne przeladowania. l\)zl)awiony wszelkich

rodków utrzymania, zazna nieraz, co jest ndza, i tem gorcej pragn
radykalnego jej usunicia z organizmu spoecznego. W 1788 r. wysa
nawet w tym przedmiocie rozpraw do akademii w Yalence (w Delfinacie)

p. t. Memoire sur les causes de la men di ci te et sur les

moyens de la supprimer. Broni tam prawa do pracy, i w razie

choroby lub nieszczcia, do utrzymania przez pastwo. W drugiem dzieku:

Lafelicita publica considerata nei coltivatori di lerre

mniema, i naley wasno ziemsk tak uregulowa, aeby kady mia

swój grunt.

.ledn ze szlachetniejszych osobistoci pomidzy woskiemi uczonemi

by Kajetan Filangieri (1752—1788 r.), pochodzcy z monej i sta-

rodawnej rodziny. Od lat dziecinnych zapisany do wojska i obdarzony

stopniem, czternastoletnim chopcem wszed do czynnej suby, ale j rycho

porzuci i zaj si naukami. Wystpujc w póniejszym czasie jako adwokat,

zasyn w^ymow. Zjednawszy sobie Tannuci'ego gorliw obron jego

reform, utorowa tem sobie drog do wyszych godnoci. W 1.787 r. zosta

powoany do najwyszej finansowej rady. Wkrótce jednak, majc wszyst-

kiego H6 lat, umar. Niektórzy mniemaj, e zosta otruty za to, e stawi

opór pewnym reakcyjnym rzdowym projektom.

W swej pracy La scienza delia legi sla zion (Neapol, 1.781

do 1788 r., ó tomów),*) bada on naprzód ogólne zasady prawodawstwa

a nastpnie zostosowywa je do ustawodawstwa, ekonomii spoecznej (2gi

i 8ci tomy), wychowania i nauczania publicznego, oraz religii. Dzieo to

z powodu swej wolnomylnoci zostao umieszczone na indeksie. Jak Beccaria

rozpraw swoj i)rzyczyni si do reformy prawodawstv\'a karnego, tak

Filangieri rozumowaniem gruntownem w^^yn na zaprowadzenie publicznego

postpowania w sdownictwie.

Nie oryginalne systematy, lecz goszenie prawdy powinno by zada-

niem filozofa — podug Filangieri>go. <' Dopóki — powiada — klski, gniotce

ludzko, nie bd usunite: dopóki bdy i przesdy, podtrzymujce je.

*) Nauka prawodawstwa przez kawalera Kajet. Filangieri'ego, napisana po wosku,

tumaczona przez Wincent. Rocha Karczewskiego, w Warszawie, 1791— 1793, tomów 8.



^

57

mie bcfl zwolenników: dopóki prawda, niektórym tylko uprzywilejowanym

znana, ukrywana^ hdzie przed wiksz;| czci^ ludzi... dopóly oi^owiazkiem

lilozoltjw gosie i i .^awa w jej ol)ronie>>.

Ipowszeehnienie wiedzy i dobrobytu — nln prawdziwie szlachetne

zadanie. Istotn podstaw dobrobytu narodowego jest suszny podzia

bogaew^ Trzeba stirae si porówna majtkowo wszystkich mieszkaców,

.lest to wanym wariuikiem szczcia, poniewa skania kadego do pracy,

ale pracy umiarkowanej. Próniactwo rodzi poczucie bezuytecznoci wasnej

i przez to prow^adzi do znudzenia, przecienie prac zniechca do niej

;

umiarkowana za praca, w^ystarczajca do zaspokojenia potrzeb, wanie
odpowiada warunkom, zapewniiajcym zadowolenie z samego siebie.

Vasco i P^ilangieri poszli ju w nowym kierunku bada ekonomiczno-

spoecznych, który na pocztku drugiej poowy stulecia uwydatni si

w-iadoiniej we Francji, i przybierajc nastpnie coraz wyrazistsze ksztaty,

otrzyma nazw s o ej a I i zm u.

\/%^ Dwaj francuscy pisarze. ]Morelly i Rousseau, dali gówny impuls temu
^

#> nowemu kierunkowi. Obaj^ zastanawiajc si nad organizacj spoeczn,'

(

^1

V

zwrócili wyczn uwag na dobro i szczcie „caej ludzkoci. W^znieli

si oni ponad poziom nie.prawiedliw'oci stosunków tawarzyskich i zacY^^li / /
r(')wnoci dla wszytkich. Nie chodzio im gównie o podniesienie potgi

pastwowej lub narodowej jak fizjokratom, leczX szczece ludu^ nie V
chodzio im przedewszystkiem o powikszenie produE^i jak industrjanstom, /-'

lecz o su.szny podzia dochodu narodowego pomidzy wszystkich. Rousseau '

jest bardziej krytyczny, Morelly pozytyw^iy. Z nieuljagan surowoci wy-

kaza pierwszy oluirzajc niesprawiedliwo('; stosunków spoecznych ; drugi •

z bezgraniczn szczeroci w^skaza na jedyny rodek, którym mona t
niesprawiedliwo usun, a którym jest w s p ó 1 n o mienia.

. I a n J a k ó 1 ) Rousseau ( 1 7 1 2— 1 7 7 S r.) postawi now^ zasad

:

wszystko dTa ludu przez lud. Wola wic powszechna powinna

by fundamentem ustroju politycznego. , Odpowiednio do tego. da zapro-

wadzeniaygosow^ania pow^szechnego. 'powszechnej suby wojennej w- mi-

licjach narodowych^^^^odatku docliodowego, ^'odk(')w prowadzcych do

wikszej rów-noci mienia. Przeciwnikiem })y rozlegycli scentralizowanych

pastw- a natomiast zaleca tw^orzenie maych samorzdnych republik,

któreby z sob byy federatyw^nie poczone.

Dgólne sformuowanie pozytywnycli zasad socjalizmu naley si

Morelly emu.*) Ziemia, warsztaty i narzdzia pracy — podug niego —

*) Pisarz ten, którego znaczenie z biegiem czasu coraz wicej wzrasta, niemia

pomidzy wspóczesnemi sobie adnego rozgosu, i dzisiaj nie znamy ani j^go imienia,

ani szczegóów jego yeia.
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powinny liy('- wspdlna whisnocia. Kiizdy c/.owi^k ohowijizany jost pra-

cowac'. a paiislwd |)()\vinii() niii /.c swojej strony /apcwnii- iiti*/yinanie.

Ka/ily i-ol)olnik c/yli pracownik ])i'ni |tiililic/na sub: nic jcsl wi(Mt na-

Jcinnikicni. prywatnym Aw^. Morclly aila dalej ntwor/onia samorzdnych

roliiiczo-r/omiolniczycli gmin, którohy miay dostateczn ilo ziemi na

swoje poti-z(>l)y. i w którychby praca bya naleycie zorganizowan.

W" lyine samym kierunku, co i obaj j)owysi pisarze, szed znany

historyk i ))ublicysla, (iabryjel lic n n oj. de M a bl y (1709—1785 r.).

Wyroznmowa on. e równo powinna by g(nvnym c(>lem ustroju spo-

ecznego: podniós nawet gos w sprawie naleytego ksztacenia kol)iet.

Lubo uznaw^a, e tylko wspólno wasnoci moe zapewnie- rzeteln

równo wszystkich, wszake od prawodawców da jeno, aeby mdremi
ustawami starali si raczej zapewMii wszystkim rodki miernego utrzy-

mania i otworzy caej ludnoci drog do udziau w sprawach publicznych.

Zaleca wic w tym celu wydanie stosownych agrarnych praw. ograniczenie

spadkobierstwa, prawa zbytkowi, wybór urzdnilrów i t. d.*)

Rousseau znalaz najwikszy odgos w literaturze mu wspóczesnej.

Wypada zanotowa szczególnie dwucli Irancusldch i dwuch polskich pi-

sarzy : Linguefa i Brissofa. Staszyca i Hzewuskiego, klfuzy ulegli silnemu

wpywowi tego pisarza.

Szymon Ltnguet (178(i— 1791-), pisarz wszechstronny, energiczny,

nader wpywowy w swoim czasie;, mia \vielki rozgos pomidzy mu wspó-

czesnemi, zwa.szcza z powodu swoich pamitnik(')w o iastylji, gdzie prze-

siedzia dwa lata. Przeladowany za miao wypowiadane przekonania,

tua si za granic, by nawet w i^olsce, towarzyszc w podróy ksiciu

Dwuch-Mostów, i wydawa w Brukseli, Londynie i Lozannie (czasopisma

polityczno-literackie. które mnóstwo wrogów mu robiy i sprawiay wielk

wrzaw okoo jego nazwiska. W czasie rewolucji broni sprawy murzynów

na Saint-Domingo i domaga si rzetelnego polepszenia losu klasy pracu-

jcej, ale rówmoczenie wystpowa wrogo preciwko nowym rewolucyjnym

prdom. To cigno na niego podejrzenie, i w 1791 r. zgin na

rusztowaniu.

W dziele swojem: Theorie des lois civiles (1774 r.) powstaje

przeciwko nier(')wnoci majtkowej i wykazuje niewol ekonomicjzn robo-

tnika. * Niewolnika — powiada — karmiono, kiedy nie pracowa. Lecz

wolny robotnik, czsto le pacony, kiedy pracuje, có ma pocz w^ razie

niedostatku pracy? Któ si troszczy o jego los? Kogó to cokolwiek

obchodzi, kiedy ginie z osabienia i ndzy? Cizyime wic interesem, nie-

*) Nastf^pujey rozdzia zajmuje si szczegóowo spoecznemi pogldami tych

trzech pisarzy.
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dopuci go do zguby ? Niewolnik mia cen u swego pana z powodu pie-

nidzy, które kosztowa. Lecz rohotnik nic nie kosztuje liogatego rozpu-

stnika, który mu daje prac. Za czasów niewolnictwa krew ludzi miaa

jak cen; kosztowali oni przynajmniej tyle, co zapacono za nich na

rynku. Od czasu jak i(;h nie sprzedaj, nie maj oni rzeczywicie^ adnej

ceny*. (Livre V., chap. XXX.).

l^omimo wypowiadanych socjalistycznych przekona, Linguet czsto

nie wiedzia dobrze, czego sam chcia, i dla tego nieraz spotykainy sprzeczne

u niego dnoci.*) To samo mona powiedzie i o Janie Piotrze

Hrissofcie (1754—1798 r.), który w czasie rewolucji by niejako gow
stronnictwa Zyrondystów.

Trzynasty syn oberysty we wsi Warwille, .lan Firi.s.sot wstpi do

bióra miejscowego prokuratora, gdzie wspólnie pracowa z Ilobespierre'm.

Zajwszy si badaniem prawodawstwa karnego (Theorie des lois cri-

minelles, 1780 r.), pozyska na tem polu wielk wzito. Wolnomylne
jednak przekonania zaprowadziy go do Hastylji, zkd wydostawszy si,

wyjecha do Anglji i przystpi tam do towarzystwa, starajcego si o zakaz

handlu murzynami. Po powTocie do Francji, zawiza w 17SH r. stowa-

rzyszenie pod nazw: «Societe des amis des noirs» i z polecenia jego

wyjecha do Ameryki. Na odgos jednak porusze rewolucyjnycli w ojczy-

stym kraju, wróci pospiesznie i wzi czynny udzia w walce o wolno.
Nastpnie wszake sta si najgówniejsz podpor buruazyjnego despo-

tyzmu. Zgin na rusztowaniu.

Rrissot znany jest jako zawzity przeciwnik wasnoci osobistej.

W 1782 r. wyda dzieko: «O wasnoci i kradziey*, w którem wypowie-

dzia to zdanie, e w stanie naturalnym jest ten zodziejem, kto wicej

ma, ni potrzebuje: w stanie za cywilizacji zodziejem zowi tego, co

okrada bogatych. Daje on tame zwiz krytyk tytuów wasnoci. Znowu
w^ broszurze: <0 rozmaitych systematach rzdu » (1783 r.) w^asno oso-

])ist nazywa wystpkiem przeciwko przyrodzie.

Dzieo Stanisawa Staszica (1755— 1826), wydane w 1785 r.

p. t. Uwagi nad yciem .lana Zamojskiego, nosi na sobie wi-

doczne lady wpywu Piousseau. Nie uw^aa Staszic wasnoci osoliistej ani

za konieczn, ani naw^et za l^ardzo poyteczn, jak tego dowodz nast-

pujce jego sowa: « Czsto wielo praw z pierw^szej ustawmy towarzystw

wynika. Tak w dzisiejszych spoeczestwach, w których kady mieszkaniec

osobn ruchom i nieruchom wasno posiada, trzeba nierównie wicej

*) Tak naprzyWad, Linguet popiera' samowadztwo, o co walez}' z nim anonimny

polski autor Uwag nad rokiem 1790; autor ten wielbicielem jest wielkim zasad

Eousseau.
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praw, niolihy ich byo w lem lowar/yslwie. fjdziohy kada wasno do
w.szystki('li ws|H)Iiii(' iialc/aa. Tam nic byoby próniaków, którzy s jodyn
przyczyn iibóslwa i ndzy. Tylko i)raca dzieliaby kademn poirzoby.

Tam sukiennik nic dostanie w magazynie pnblicznym zl)oa etc, dopokd
nie odrobi pewne,i,'o wymiaru sukna. Rolnik nie odbierze sukna ete., jeeli

in'e odda swoje miar zboa. Aby przyja albo mioi- osobista niespi-a-

wiedliwo.ci w podziale nie czyniy, mogyby same losy dzieli*.*)

Drugi i)isarz polski, na którego wywar widoczny wpyw aulor

'liniowy spoecznej » swojemi pomysami, jest Adam Wawrzyniec
Pizewuski, wnuk Wacawa, hetmana wielkiego koronnego. Siga on
myl w przyszo i widzi tam nowy porzdek. «(lruba przy.szoci za-

pora — powiada — jest wzrokowi memu usuniona, na miejscu (i-zydziestu

rozlegycli monarchji, które teraz wiat dzielc, kóc go i szarpi, widz
ti'zysta drobnych rzeczypospolitych; niema w nicli adnych wojen, )o

niema kr()lów. ani onierzy, ale kady jest królem, kady jest onierzem,

t. j. kady rzdzi, al)y nawzajem by rzdzony, kady bronic ojczyzn

swoje, broni siebie samego t. j. siedliska swoje. Jeden na drugiego dzie-

dziny napa niezdoa, bo równie nie widzi dla siebie ani zysku w zdo-

byczy, ani sposobów do opanowania onej. Jedna osada nie zazdroci ni-

czego drugiej, gdy wszystkie brzegi, wszystkie morza i w'szystkie rzeki

s Avspólne».**) Uniesiony uczuciem humanizmu, kiedy Koontaj jeszcze

przyznaw^a wacicielom gruntowym przew^odnie stanownsko w rzeczypo-

spolitej, Rzew^uski woa: «0 jakl)ym da, aby adnej klasy uprzywilejo-

wanych ludzi nie byo, aby miasto chop;')w i mieszczan, i)yli tylko ludzie

i l'olacy.***)

Oj)rócz szerzcego demokratyczne przekonania wpywu Rousseau,

sam wolnomylny encyklopedyzm, rozwijajc humanitarne pogldy, do-

chodzi zwolna do zapatrywania si socjalistycznego na stosunki spoeczne.

AVidzimy to poczci na wspópracowniku Encyklopedji, Joachimie
Fa i g u e t de V i 1 1 e n e u v e (TTOH— 1 780), który rozwija plan powszechnej

asocjacji; na biografie Turgofa i Woltera, znakomitym matematyku i szla-

chetnym mu. M a r j i - .1 a nie- A n t o n i m -Mik o a j u - (
'. a r i t a t , mar-

kizie de Condorcet (ITIH— 1791), który nierówno stanu, majtku
i nauki uwaa za najwaniejsz przyczyn w^szelkich klsk ludzkich ; oraz

Jakóbie Neckerze (1782— 1S01), kt')ry znakomicie oceni, czem jest

waciwie wolno ekonomiczna.

*) Przypiselj na str. 42. Uwagi nad yciem Jana Zamojskiego. Wydanie Turo-

wskiego. W Krakowie, 1861.

**) Adama Wawrzeea Rzewuskiego, kasztelana witebskiego o formie rzdu repu-

blikaskiego myli. W Warszawie, 1790. Tomu pierwszego cz pierwsza. Str. 100 i 101.

***) Str. 168. O Staszicu i Rzewuskim mówi obszerniej w szóstym rozdziale.
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r.ondorcet i Necker nale;>4 waciwie do czasów rewolucyjnydi.

wszake jeden i drntri dali si Ju poznaf- ze swoich zapatrywa jeszcze

przed rewolucj.

(londorcet by powszechnie znany jako wróg wszelkiego despotyzmu:

broni sprawy niepodlegoci amerykaskiej, da wolnoci murzynów,

przemawia za równouprawnieniem kobiety z mczyzn. yciorys Turgota.

napisany przez niego, wyszed w Londynie, a yciorys Woliera w ( ienewie.

Dzieo Necker'a : Sur la legislation et le comm erce des

g r a i n s wywoao pomidzy wspóczesnemi, zwaszcza kobietami, ogromne

uwielbienie. Diderot nazw^a je genjalnem. Jest w tem przesada, ale istotnie

s w tej rozprawie znakomite krytyczne ustpy. Z powodu woania

o wolno ekonomiczn. Necker przyznaje, e Jest to l)ardzo pikny wy-

raz. Prawdziwa jednak wolno- wymaga broni równej ; gdzie za tej niema,

tam w^olno staje si dla przemocy tylko mask obudn. W spoecze-

stwie naszem jedni maj bro, s to waciciele ; drudzy za jej nie maj.

s to ci, co adnej wasnoci nie posiadaj. Oczewicie, pierwsi s silniejsi

od drugich, i korzystajc z w'olnoci. pognbi tych jeszcze wicej. Wa-
sno osol)ista, ta bro w rku mniejszoci, mogaby by tylko usprawie-

dliwiona wówczas, gdyby przynosia poytek caemu ogóowi. Czy tak

jest rzeczywicie? «Mona by powiedzie, e maa licz])a ludzi, podzieliwszy

si ziemi, ustanowia prawo zwizku i rkojmi przeciwko tumom, tak

Jak w lasach obwarowaaby si przeciwko dzikim zwierztom. Tymczasem

pozw^ólcie powiedzie, e ustanowiwszy prawo wasnoci, sprawiedliwoci

i wolnoci, prawie nic jeszcze nie zrobilicie dla najliczniejszej klasy oby-

wateli. Có nas obchodz wasze prawda wasnoci? — mogliby powiedzie

— wszak my nic nie posiadamy. AVasze prawo sprawiedliwoci ? — my
nic nie mamy do bronienia. Wasze prawa wolnoci? — Jeeli pracowa
jutro nie bdziemy, umrzemy z godu V.

Trzy kierunki badaii ekonomiczno-spoecznych, które staraem si tu

w gównych zarysach przedstawi, odpowiadaj trzem dziejowym momentom
rozwoju ludzkoci.

Fizjokraci. którzy opierali swoje teorj na przewadze ziemi, którzy

przyznawali naczelne stanowi.sko wacicielom ziemi, kt(')rzy d-^yji do

podniesienia potgi pastwowej, naleeli jeszcze z przekona swoich do

mijajcego okresu. Chcieli oni zachowa kardynalne podstawy dawnego

ustroju, lecz zaprowadziwszy w nim odpowiednie do nowych potrzeb

konieczne zmiany, zespoli z nim interes klas niszych, pozostawiajc je

jednak na dawnem stanowisku. Teorja przeto fizjokratyczna jako czerpica

natcihnienie swoje z przeszoci, znalaza powodzenie u mocarzy i ludzi

monych, ale popularn sta si nie moga.
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l*oti'zel)om nowej opoki i interesom wielowadnego w niej trzeciego

sUmu odpowiadaa teorja indiislrjalislyczna (jzyli kapitalistyczna, któr

nastpnie szkoa manczesterska zamkna w ciasne granice burzuaznej

|iolityki i ekonomji. 'reorja ta. rozsnuta pi'zez (iournay"a, Huraeii i Smith'a,

znalaza znakomitych zwol(;nników: Dawida l»icardo w Anglji i Jana

Baptyst Saya we Francji. Dziki im, staa si ona panujc i uksztatowaa

po swojemu polityczn ekonomj.

Socjalici czyli raczej socjalistyczne przekonania miay na razie tylko

wzgldne powodzenie. Stajc w obronie praw ludu pracujcego i opierajc

system swój na przewadze pracy, socjalici mieli przeciwko sobie niemal ca
inteligencj, kt(')ra interesy swoje zespolia z interesem klas majtnych. Od

ludu. kl('>rego prawdziwymi l)yli rzecznikami, nie mogli spodziewa si oparcia,

albowiem ten nie posiada jeszcze wiadomoci swego pooenia. Trzeba go

byo naprzód wyzwoli z powijaków redniowiecznych opieki, przyzwyczai

potrosze do mylenia o samym sobie, rozproszy chociaby czciowo

gste ciemnie przesdów zalegajce dokoa umysu jego, zanimby teorja,

najbardziej przyjazna jego interesom, moga w nim samym znale ener-

gicznych stronników. Sprawa wic socjalizmu naleaa do przyszoci.



Rozdzia III.

MoPyELLY, Rousseau i ^ably
jako socjalistyczni pisarze.

tasada wspólnoci majtkowej, której ju Plato w swojej Rzeczypo-

^^ s pol i tej a nawet Prawach*) przyznawa wyszo nad instytucj

wasnoci prywatnej, w biegu dziejowym znajdowaa wyznawców tak

pomidzy temi, co si zastanawiali nad moliwem zapewnieniem szcz-

cia spoeczestwom ludzkim jakote pomidzy temi, co ze wzgldów re-

ligijnyci pragnli ugruntowania prawdziwie chrzecijaskiej mioci pomidzy

ludmi.

W XVI stuleciu reformacja, wskrzeszajc pami pierwotnych sto-

sunków spoeczestwa chrzecijaskiego, a wzmagajcy si równoczenie

polot naukowy, otwierajc widoki wietnego postpu, podnieciy wiele

umysów potnych do szukania ideau spoecznego. W tym to czasie

Tomas^,.M©ci.is (1516 r.) wystpi ze swoj U top ij, w której, jednoczc

ludzi wspólnoci uczucia, mienia i pracy, kreli obraz spoecznoci pra-

wdziwie chrzecijaskiej w swojem "rozumieniu. Kanclerz Franciszel^akpn

znowu czy szczcie spoeczne z olbrzymim postpem nauk przyrodni-

czych.W tym celu na idealnej wyspie : «N o w e j Atlantydzie***) zakada

*) O Ezeezypospolitej PJaton* pisaem w pimie krakowskiem: „Na d::;ib", tomy

II i III — o Prawacli za w Soliótee, ksice zbiorowej wydanej na cze Seweryna

Goszczyskiego.

**) Nova Atlantis, nazwana przez wydawc Eawley'a opus imperfeetum, nie

daje dokadnego w szczegóach przedstawienia, jakiem wyobraa sobie Bakon idealne spo-

eczestwo, wiemy jednak, e odznacza si ono braterstwem i czystoci obyczajów. Na-

czelne w niem przewodnictwo naley do instytucji naukowej: Domu Salomonowego.

Nova Atlantis w wikszej swojej czci zajmuje si opisaniem tej instytucji i — jak

mniemaj — podaa myl w 1663 r. do zaoenia Instytutu królewskiego nauk w Lon-
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Dom Salomonowy, stowarzyszonio uczonych, kl(')i'zy maj zajmowa'; si

zbadaniem j)izyczyn. objawów i wasnoci \v(nvnclrznyc;h.j)i'zyio(ly i slara

si nad nia rozszerzy wadz Uulzk;i az do moliwych .taranie. .Icsl lo naj-

szlachetniejsza instytncja na kuli ziemskiej — mniema autor — u ródo
wiata dla wasnej^co kraju.

Ohraz doskonalszego ustroju, zapewniajcego ludziom wnksz anieli

dolychczasowa szczliwo, opromieniony talentem pisarskim Morusa

i l?akoua. podnieca jeszcze hardziej wyobrani i stwarza nowe obrazy,

.leilen z tych obrazów pochodzi od Tomasza C-ampanelli, którego myl
niepodlegoci woskiej wtrcia bya do wizienia, gdzie w boleciach

i mczarniach marzy o utworzeniu laju ziemskiego dla ludzi*). Drugi

obraz powsta w umyle .lakóba Ilarringtona pod wpywem pragnie, obu-

dzonycli przez rewolucj angielsk. Autor, majc na oku sprawiedliwo

i interes caego spoeczestw'a, zasadnicze prawa we wzorowem swojem

pastwie. Oceanie, opar na nieustannym i uregulowanym podziale ziemi

i na i'zetelnym o)jawie woli ludowej przez gosowanie (rotacji i Ijalocie).

Oceana nie jest tylko samym produktem wyobrae, lecz jest ona take

rezultatem pracowitych studjów.**)

dynie (Royal soeiety of London). W jaki sposób zorganizowan bya wasno w ideal-

nem spoeczestwie Bakona, nie ma wyranych wskazówek; w kadym jednak razie nie

przedstawiao ono komunistycznego ustroju, lubo objawiao dno zapobieenia ubóstwu.

Podczas uroczystoci rodziny (festum familiae) odbywaa si narada (ojca rodziny, jego

przyjació, 1 urzdu publicznego) nad jej dobrem, a nastpnie zuboonym czonkom da-

wano wsparcie.

*) Utopj Tomasza Morusa i Pastwo Soneczne Tomasza Campanelll opisaem

w osobnej ksice p. t. Dwaj znakomici komunici, Tomasz Morus i Tomasz Campanelll.

Lwów 1873.

**) Jakób Harrington urodzi si w 1611 r., umar w 1077 r. Oceana jest dzi-

siaj bibliograficzn rzadkoci, o czem przekonaem si poszukujc tego dziea. Za pore-

dnictwem ksigarni p. Richtera, otrzymaem od jednego z antykwarjuszów monachijskich

egzemplarz — jak si zdaje — najstaroytniejszy ; roku jednak na nim niema oznaczonego.

Karta tytuowa brzmi jak nastpuje : The Commonwealth of Oceana. Dedlcated to his High-

nesse the Lord Proteetor of the Commonwealth, of Eagland, Scotland, and Ireland, By Jatnes

Harrington. Darowaem ten egzemplarz bibliotece polskiej' poczonej z muzeum w Rap-

perswylu w Szwajcarjl. Oceana jest to waciwie Brytanja ; dzieli si ona na dwie

prowincje : Marpezj (Marpesia — Anglja ze Szkocj) i Panope (IrJandj). O Marpezji

autor powiada, e mieszka w niej lud waleczny, a rzdzi ni szlachta jak w Polsce,

tylko bez obioru króla. Polemizuje z Machjawelem, jakoby Istnienie drobnej szlachty

(gentry) nie zgadzao si z dobrobytem ludu. Gównym warunkiem dobrobytu spoe-

cznego jest panowanie praw a nie ludzi. Autor owiadcza si by zwolennikiem rzdu

ludowego; form za republikask uwaa za najlepsz, podstaw jej bowiem musi by:

sprawiedliwo i wolno. Prawa agrarne d do utrzymania równowagi majtkowej

i do przeszkodzenia nngromadzaniu si jej w maej liczbie rk. Rotacja zaley na ró-

wnej kolejnoci udziau obywateli we wadzy i sprawowaniu urzdów ; opiera si ona na



65

()prócz tych utworów, starajcych si raczej oddziaa na wyol»rani.

anizeh rozumowaniem przekona, pojawio si jeszcze wiele innych im

|H)(l()hny(.'li. które albo nader fantastyczn miay barw, albo wypyway
z naladownictwa, nie za gbokiego przekonania, gdy nieraz nawet

trudno byo zrozumie, o co waciwie chodzio autorom.

Dopiero, gdy krytyka francuska wstrzsna podstawami starych

teoryj. pojawi si w ITóH r. utwór poetyczny p. t. Basiliade o u nau-

frage des 11 es flot t a n tes*). iy to po(mat, pi.sany proz w li pie-

niach, bohaterem jego prawodawca, prawdziwie godny panowania nad

wiatem, std i nazwa pochodz(-a z greckiego jzyka : jjazyljada (bazileus

— król). Wyspami pywajcemi autor nazywa przesdy, kt(')re powinny

zaton- w nowym ustroju, opartym na .susznych zasadacli. a temi s
przedewszystkiem : równo i wspólna wasno^

Utwór ten zwróci na siebie uwag wspóczesn. Zarzucano autorowi,

e pragnie niepodobnych rzeczy, e bierze ludzi nie takiemi, jakiemi s
w rzeczywistoci. l*owinien pamita — powiadano — e nieulego, le-

nistwo, namitno, zwyke pomidzy ludmi, zwizayby rce nawet ta-

kiemu prawodawcy, któryby jak Piotr Aleksiejewicz, car mo.skiewski, nieo-

graniczon móg rozporzdza wadz. « Projekt równoci — powiada

jeden z krytyków — szczególnie jest wstrtny charakterowi ludzkiemu

;

ludzie l)0wiem rodz si z tem, ae)y rozkazywa lub ulega-. : poredni

stan ciy im.» Argument ten — rzecz dziwna — znajdowa poklask u

wielu w tej Francji, która rycho chorgiew równoci najwyej podniosa.

Na odparcie tych zarzutów i dla udowodnienia swych myli, zawar- \\iQ

tych w rzeczonym poemacie, autor jego. Rhjrelly. wyda w 1705 r. dzieko J*

p. t. G o d e de la natur, o u 1 e v e r i t a b I e e s p r i t de s e s 1 o i x,

de t o u t t em p s n e g i i g e o u m e c o n n u*) Wywoao ono w swoim

czasie do wielkie wraenie, i przy|)isywano je powszechnie Diderotowi.

Utwór ten wydrukowano nawet w 178:^ r. w londyskiem zbiorowem

wydawnictwie dzie Diderota.

J

najswobodniejszem gosowaniu. U Izraelitów i Lacedeinoezyków suszne byy prawa

agrarne'; ale rotacja urzdów nie bya równomierna. Prawa agrarne bezza.sadnym s
postrachem dla wielu. Autor umieci dwie mowy w tym przedmiocie : jedne przeciwko

prawom agrarnym, drug w ich obronie. Oeeana zasadnicz swoj myl przypomina po

ezoci Prawa Platona.

*) Na cztery lata przed pojawieniem si tego dziea, Morelly napisa by ; „Le

prinee, les delices du coeur, ou traite des (jualites d'un grand roi i t. d. (2 tomy, Am-
sterdam, 1751). Autor przedstawia monarch, który, zaprowadzajc nowy porzdek, zgo-

dny z filozofieznerai przekonaniami, uszczliwia tem naród.

**) Dzieko to podobno wydano w Amsterdamie, chocia na moim egzemplarzu

z 1755 r. jako miejsce druku i sprzeday oznazono . Par — tout chez le Yrai sag.

5
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Potlhm Miilora. islniejt-y porzdek jcsl \\;ulli\vy. opiiMji sio howicin

na lidiiyeli IwiordztMiiacli pamijcej moralnoci, na inyliioin zrozuinieniu

naltiry nioraln(\j c/owioka. I)o})iero poznawszy, jak Jest ])i'awdzi\va ino-

ralmir. wyki-yjoniy podstawy islolnej^o porzdku, iiaj hardziej ()dp(nvia-

da.ieo^'o nittraliie.j Indzkiej natnrze.

«W ostaliiich eza.saeli a nawet za naszycli dni. ISakonowie. Ilolihe-

sowie. Lokkowio. Topowie. Monteskijnsze i t. p. — wszyscy om" za-

uwaali, e nauka o moralnoci jest najmniej do.skona czci lili)Z(ilii

lak z powodu, e pojcia jej naler s zoone a zasady niestao, jakoto

e jej metoda jest nieprawidowa, e nic w niej nic wyprowadza si pi'zez

demonstracj i e kademu Jej twierdzeniu towarzyscy przeczenie, a jedno

i dru^iie z jednostajn si daj si broni.

»

Zdanie to jakote liczne wywody, z któromi zapoznamy si, wskazuj

w Alorellym Kcl'okiego myliciela, który dla hraku na<^romadzony(-h laktiny

i zanadto mao jeszcze ubitej drogi, nie móg wyj z poza zakresu og(')l-

nycli twierdze, a z drugiej strony zanadto miao wszed na drog nie-

popartycli dostatecznie dowiadczeniem przypuszcze. *od wielu jednak

wzgldami pisarz t^n moe si uwaa za poprzednika Oomtea i Spencera.

W og''tle nie oceniano dotd jak si naley Moreli y'ego. Tymczasem rzecz

jest niezawodn, i w swoim czasie wywar on potny wpyw na wielu

:

Kousseau pomysom jego o wyc'iowaniu mistrzow.sk rk nada wietne

ksztaty w swoim Emilu, (irakcli Habeuf za uczu gorc ch zrealizo-

wania spoecznego jego ideau.

y^ Morelly rozumuje w nastjuijcy spos')l). Pomiilzy wiatem fizycznym

Nj moralnym panuje zupena analogia. Bóg zbudowa wiat moralny prawie

zupenie podug tych samych prawide, co i wiat fizyczny. W czynnociach

ludzkicli jak i w porzdku fizycznym wiata ustanowi jedno powszechne

prawo. Czem Jest w^ wiecie fizycznym cienie czyli grawitacja, tem Jest

w wiecie moralnym mio samego siebie. Zasad wszystkich zjawisk 11-

zycznych Jest ruch, za.sad czynów moralnych czuo(^.

^('.zem jesf mio. samego siebie w porzdku naturalnym? .lest to

nieustanna ch zachowania swego bytu rodkami atwomi i niewinnemi.

które Opatrzno uczynia dla nas przystpnomi. i do szukania których

skania nas poczucie bardzo maej liczby potrzeb.'

.Mio. .samego sie)ie stanowi podstaw pragnienia szczcia, które

niewtpliwie jest bodcem i celem wszelkiej ludzkiej czynnoci, flzujc

Jednak sabo swego organizmu. zwa.szcza w latach dziecinnych, i nie-

mono istnienia bez pomocy innych osób, czowiek co chwila przekonywa

si. e .szczcie; jego zaley od innych ludzi, i e dobroczynno
jest jiorws/.ym i najpewniojszyin rodkiem onego. liodziee trosk swoj,

opiek, pieszczotami wpajaj nieustannie w swe dzieci uczucie mioci,
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która przedstawia zasad wszelkiej dobroczynnoci, .fest rzecz pewn, kc

czowiek wczeniej dochodzi do zasady moralnej, która powiada: czy
dobrze, aeby i tobie take do b rze cz y ni ono. anieli do tej.

która da. aby nie szkodzi, jeli nie c i c e s z. b y c i s z k o-

dzono. Wprawdzie, w póniejszym wieku l)ierze przewag ostatnia za-

sada, ale to dzieje si skutkiem tego. e spostrzegamy w wiecie wicej chci

.szkodzenia nam anieli dojomagania. Dobroczynno} nie tylko stanowi naj-

wiksz cz szczcia ludzkiego, lecz doskonalc uczucia, przyczynia si tem

samem do udoskonalenia zdolnoci umysowych (la bienlaisance perfectionne

les facultes de Tesprit par les sentimens du coeur.*) « Prawdziwa dobro-

czynno — powiada autor — jest to córa mioci naszego jestestwa, po-

zbawiona wszelkiej obawy i wszelkiej nadziei bdnej lub pochej. >

Mio samego siebie skania czowieka do pamitania przedewszy-

stkiem o swoich potrzebach, lecz nie zmusza go wcale do szkodzenia in-

nym; przeciwnie, ta mio samego siel)ie — jak widzielimy — kojarzy

si silnie z uczuciem d()l)roczynnoci. Dopiero napotykajc silne przeszkody

do zaspokojenia najbardziej naglcych potrzeb, natura ludzka z agodnej

staje si dzik, z powolnej gwatown. Wród walki o zaspokojenie po-

trzeb powstaje najwikszy wystpek: chciwo. Wszystkie inne s tylko

jego odmianami.

Chcc wic zapewnie- naturze ludzkiej co najwicej dobrycli przy-

miotów a co najmniej zych, naley si. ^znale takie pooenie, w któ-

remljy byo rzecz prawie niemoliw, aeby czowiek by zepsuty lub zy
lu) te przynajmniej minima de malis.» Otó ^zniecie wasno**) i lepy

a bezlitosny interes. kt(')ry jej towarzyszy: obalcie wszystkie przesdy

i l)dy, które je podtrzymuj, a wtedy walka zaczepna i odporna pomidzy

ludmi ustanie, wtedy gwatowne namitnoci i dzikie czyny znikn, wtedy

te zniknie wszelka myl. wszelkie pojcie za moralnego.*
Sama przyroda usposabia nas do wspólnego ycia, do wzajemnoci

i do równych pomidzy sob stosunków. Przedstawia ona jedno nieroz-

dzieln ojcowizny (de tbnds de patrimoine) i wspólne uytkowanie z jej

produktów. 'J'e ostatnie .s liczniej.sze i rozmaitsze od naszych potrzeb: ale

zgromadzi je moemy tylko prac, która w ten sposób staje si podstaw

zachowania naszego bytu. (ielem usposi)[)ienia ludzi do jednoci i zgody

powszecimej jakote do uchylenia walki wzajemnych uroszcze. przyroda

1) daje uczu ludziom konieczno pracy w^spólnej; 2) obdarzajc nas roz-

*) Cod de la natur. Str. 167. Comte rozwinf t tez znakomicie w swoje} so-

ejologji. Cours de la philosophie positive par August Comte. Paris, 186i. T. Vf. Str.

392-396.

**) Autor, mówie o zniesieniu wasnoci, ma na myli tylko osobist i to nie

w caym jej zakresie — jak to zobaczymy póniej.

5*
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ifiaitociii i)()li'/ol>. (.-zyiii lo. i nic c/tijciny lukowych wszyscy /annyno

w Jednym czasie; 8) osiga podobny skulek, luidzac w nas rozmaite -
dania: I) ohdziela.je rozmait si, przemylnoci i zdolnociami, zwraca

nas kn rozmaitym zajciom; 5) zmuszajc nas do podejmowania pewn<>go

li-ndn pi-zy zaopidrziMiin naszycli j)oirzel). wskazuje konieczno(' \vzajcninej

pomocy. W naturalnym ustroju maszyny spoecznej wszystko prowadzi

do celu wsp()lnego. Jako cao przedstawia si ona samodzieln; w wieln

za wypadkacli bywa niezalen od woli j(>dn()stek, które j skadaj. Za-

pewnia ona ludziom równo pomidzy sob, pomino rónicy, jaka panuje

jiomidzy niemi w wielu w^zgldach. .lak w ywym organizmie czno.
i zaIeno('; organów nie znamionuje braku siy; tak w spoeczestwie za-

leno, istniejca pomidzy rónemi jego czonkami, nie krpuje jego

wolnoci i nie osal)ia w niem ywotnoci, lecz przeciwnie wzmaga j,
usuwajc przeszkody, którymby nasza bezsilno i sabo nie mogy
w imiym \\''ypadku podoa, i «przyczynia si do wszystkiego, co sprzyja

naszej samozachowawczoci, dobrobytowi i wolnoci.* « Ludzie rodz si

we wzajemnej zalenoci, która zmusza ich do kolejnego rozkazywa-
nia i suenia t. j. do otrzymywania pomocy i jej udziela-

li i a : stosownie do tego znaczenia i rzeczywistego przyrodzonego prawa,

niema i nie powiimo by ani pana, ani n iew'ol nika.» Najwicej si

zblia pierwotny chrzecijanizm do tego ustroju, wskazywanego przez same

natur. 1 w ogóle, zgodnie z panujcem w wiecie prawem postpu,

umys ludzki, popeniwszy dugi .szereg bdów moralnych i odbywszy ty-

siczne ])róby, zaczyna wreszcie przekonywa si, e najwicej szczcia

ludziom moe zapewni w^^anie ten stan, który najbardziej zblia si do

przyrody.

Duch wspólnoci w pierwotnych spoeczestwach musia by silny,

albowiem wzy pokrewieiistwa, czce naród, na pocztku miay wiksz
moc. Wszy.stkie narody urosy z rodziny lub rodzin; a w miar mnoenia

si tych ostatnich, zmniejszao si pomidzy niemi uczucie pokrewiestwa

(Tafleclion de (ionsanguinile) i poczucie wspólnoci (Tesprit de comniu-

naute).

/wolenuicy wasnoci prywatnej podnosz korzy ekonomiczn po-

dziau .spoeczestwa na ludzi bogatych i biednych, który uregulowany

i uzupeniony mdremi ustawami, doprowadza- ma do jak najpikniej-

szej harmonii interesów. Dwa uczucia, kierujce wówczas ludmi, obawa
i nadzieja, maj lozwijac- w ni(-li czynno- i przemylno'-. Uogaczom

chodzi o zachowanie swych dóbr, które obawiaj si iilraci; bicidni. pra-

gnc wyj ze sw(!J ndzy, musz practowa. W len s|)0.sób podtrzymuje

si [josuszeiislwo. kliirego wymaga tak inieres ])rywalny jak i s|)oeczny.

Na potwierdzenie zdaii powyszycrh przytaczaj jako przykad rozsdny
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i praktyczny lijke AFononjiisza o biiufie czonków ciaa przeciwko od-
kowi. Vodek Jednak - jak .susznie zauwaa autor — nie [)rzywa.szcza

s(»l)ie le.uo. co dostarczaj mu czonki: nie pozwala im marnie, lecz prze-

ciwnicy rozdziela pomidzy nich pokarm, który gromadzi w sot)ie jako

we M'sp(')lnym zhiorr.iku.* Wreszcie Morelly'emu uatwi odpowied tiiejako

Rousseau, kt(')ry ()rzed dwoma ju laty by wykaza, (> korzyci, pynce
z nierównoci, nie mow si r(')wiioway ze szkodliwemi jej nastpstwami,

e nierówno to jest yówn przyczyn niechci spoecznej i latalnem

r()d(>m wszelkiego despotyzmu.*)

Trzyczyn najwikszej w spoeczestwie iloci za i przestpstw —
poduc? Morelly'ego — jest wasno prywatna. To. co mówi w tym

wzgldzie, wypowiedzia by ju ongi bardzo doi>itnie Tomasz Morus. Zda-

niem jego. najwiksze kary nie zdoaj odstraszy ludzi od powicenia

inieresu spoecznego usiowa i(jm zapewnienia sobie szczcia tam. gdzie

wasno prywatna i interes gównym s todcem. Wasno indywidualna

przeszkadza take ugruntowaniu praw^dziwej wolnoci. «liozprawiajcie. ile

wam si podoba o najlepszej formie rzdu; szulcajcie rodk(')w zaoenia

najmdrzejszej rzecz ypospolitej ; wmówcie licznemu narodowi, e dla szcz-

cia wasnego powinien przestrzega wasze prawa ; — nicecie jednak nie

uczynili, dopóki nie obalicie zupenie wasnoci (prywatnej), llzeczpospolila

po pewnym czasie do smutnego zejdzie stanu. » Opierajc si na , wywo-

dach Monte.skjusza w dziele jego: «P]sprit des l()is>: e podstaw demokracji

stanowi uczciwo, cnota, arystokracji — umiarkowanie, monarchii —
uczucie honoru, despotyzmu — strach, — Morelly przekonywa, e potl-

stawy te nie zdolne s do zapewnienia trwaoci ustrojowi pastwowemu.

Wemy demokracj, która przewanie nas obchodzi. Zdoa (;nota — za-

pytuje autor — opiera si dugo popdowi do cliciwoci, któr wasno
prywatna rozwija musi ? Dopóki istnieje ta ostatnia, istnieje najwaniejszy

powód do niesnasek spoe(;znych. sprowadzajcych wreszcie rozstrój pa-
stwowy. atwo wic zroziunie. e zniesienie wasnoci prywatnej musi

oddziaa uspakajajco na charakter lu<lzki. który stanie si równiejszy

i agodniejszy. Wreszcie samo lenistwo, które zwykle stawia si jako

szkopu przeciwko zaprowadzeniu wspólnej wasnoci — podug More-

lly"ego — nie jest wypywem koniecznym natury ludzkiej, lecz raczej

skutkiem istniejcego ustrojii spoeczestwa. Jedni bowiem, majc za wiele,

przyzwyczajaj si do lenistwa i wygód : drudzy za, zmuszeni do pracy

nad si, nabiea^aj do niej wstrtu.

Wspólna wasno powinna przyzwyczai- ludzi do tego, e zespa-

*) W dzieku wydanem w 1753 r. p. i. „Diseours sur Torigine et les fondements

de rinegalite parmi les hoinmes •' Patrz wydanie 1877 r. Str. 129— r32.
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\i\ydv \n[v\V6 \vl;i.siiy / dohicm \vs|miIii('iii. ii\\;i/,;i('' Iidii lo (tstatiiio Jako

jcdyiiY Itodzioc czynnoci swoich. rowiniKi /a|)c\\ni(- spocc/onslw u i paii-

slwu Irwaoi'. jakioj dotd mm- nic mog. Twierdzenie to. wypowiedziane

przez Moreily"ego, zashignje na wiksz uwa^. Dzisiaj chodzi o niepodle-

j^o. pastwow waciwie tylko ludziom zamo;inym. a i ci. jccH najezdca

zapewni im przywileje (kiwniejsze i nie si^^nie na ich wasno, do
rycho godz si ze swoim losem i shija^ si nk^gemi poddanemi nowych

panów'. Co do reszty narodu, caych miijonów. to ci pochonici przez

nieustann prac na kawaek mizernego chleha i znieczuleni codzienn

trosk o dalsze istnienie, ol)oJtnie przyjmuj wszelkie zmiany, które bez-

porednio ich bytu nie dotyc^z. Wcale inaczej zwaanohy na njezdc,

gdyby równoczenie musia wdziera si do mienia wspólnego, nie za Jak

dzisiaj zabiera wasno tylko opornych obywateli a oszczdza ulegych

.sol)ie. (Iminy ze wspólnem mieniem stanyby potn zawad przeciwko

wszelkiemu wynaradawianiu. Spoeczna rewolucja take znajdowaaby trudny

posuch tam, gdzie wstrznienie grozioby wspólnem niebezpieczestwem

dla w^szystkich a nioby do pozy.skania nie przedstawiao. Dzisiaj wiksza

cz ludnoci w razie rewolucji nie wiele albo nic wcale nie ma do stra-

cenia; owszem, spodziewa si moe polepszenia sM^ego losu. Przeciwnie,

wywrót organizacji, opartej na wspólnem mieniu, moe sta si korzy-

stnym dla niewielu tylko Jednostek; napotka wic zawsze silny odpór ze

strony og(')u, zwaszcza Jeli upowszechniona owiata uczyni go zdolnym

do rozumowania i dobrego pojmowania wasnych interesów. Majc to na

wzgldzie, przystoi zgodzi si z autorem, e ludy. uywajce w-spólnego

mienia, musz si odznacza agodniejszym i lepszym charakterem.

Fo tych wywodach teoretycznych, którym autor powica trzy czci
swego dziea (stronnic 1S8), przedstawia on w czwartej skodyfikowanc

prawa, majce by podslaw nowego porzdku. Jakikolwiek .sam Jest prze-

konany prawie o niepodobiestwie zrealizowania ici w najljliszym czasie.

«Nie Jestem — powiada — na tyle zuchway, ae)ym podj si zrefor-

mowania rodzaju ludzkiego; lecz mam dosy odwagi, aeby wypowiedzie

prawd, nie trw^orzc si wrzasku tych, którzy Jej si obawiaj.

»

Autor dzieli prawa na: zasadnicze i wite, rozdzielcze czyli ekono-

miczne, agrarne, miejskie czyh' gminne (edile.s), policyjne, wymierzone

przeciwko zbytkowi. sfanowi(;e o formie rzdu, administracyjne, mae-
skie, .szkolne, organizujce nauk, karne.

Praw zasadniczych i witych, « które podetn w korzeniu

wszelkie wystpki i w.szelkie ze w spoeczestwie*, autor ustanawia trzy:

'^Jyf Wyczn wasno. kadego w spoeczestwie moe stanowi

tylko przedmiot rzeczywistego uytku, i)d ze wzgldu na potrzeby, bd
na przyjemnoci, jd na prac codzienn.
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'^/T Kady ohywatol iiwaza sio za czowieka piiblicziipgo. którego

ogó ywi. utrzyimije i /;il nidnia.

y^.) e swojej strony kady oliywatel w miar swoich si. zdolnoci

i wieku jn-zyczynia si do korzyci spoecziiycli.

.lak widzimy, to s mniej wicej g()wne zasady socjalizmn dzisiej-

szego. Ten ostatni take whiew mylnym twierdzeniom wieki — nie

neguje zupenie prywatnej wasnoci, lecz ogranicza j tylko do uytku

ost)l)istego. Domaga si jeno, al»y kapita, który suy za podstaw pro-

dukcji spoecznej, t. j. takiej, która wyrabia przedmioty nie dla osobistego

uytku waciciela, lecz na sprzeda, dotychczasowy charakter swój pry-

watny zamieni na publiczny i zosta mieniem spoecznem. Oczywicie,

w takim razie dzisiejszy stosunek robotnika do pryncypaa Jako stosunek

prywatnej natury usta musi. a natomiast- kady robotnik czyli raczej pra-

ct)wnik pozyszcze charakter czynnika, funkcjonariusza, urzdnika publi-

cznego.

l*rzejdmy po porzdku wszystkie nastpne dziay praw autora.

l'rawa rozdzielcze (dstributives) czyli ekonomiczne daj ogólny zarys

pod/.iau spoeczestwa i sposoJju. w jaki przedmioty uytkowe maj by
rozdzielane. Wszelki podzia od])ywa si wedug systemu dziesitnego. Ko--

dzina stanowi podstaw poeczestwa._Pewna równa ilo- rodzin tworzy

pok7)Fnie ~(rrT[ml.~pewna iV)wna' ilo pokole gmin czyli miasto (cite),

z poczenia za tych ostatnich powstaje prowincja (province). Ilo robo-

tników w kadej miejscowoci ma si' stosowa do tego, o ile praca jest

cik, jakote do potrzeb spoeczestwa. Przy podziale rozmaitych przed-

miotów pomidzy obywateli ma si zwaa na to, czy s to przedmioty

koniecznego uytku, czy te takie, które sprawiaj tylko przyjemno (les

provisions dagrement). Dostarczanie pierwszych powinno odbywa si re-

gularnie i porzdnie; co do drugich, wypada przestrzega, aeby przy

podziale nie pomijano nikogo. Sprzeday i zamiany niema, lecz kady od

wytwórców i z magazynów public/.nych bierze rzeczy p^itrzebne za po-

rednictwem ojca rodziny (le Pcre de Familie). Handel z innemi narodami

odbywa si tylko zamienny.

W prawach agrarnych wyróniamy dwa gówne: 1.) e kada gmina

(cite) ma posiada pewn przestrzeli ziemi, potrzebn dla wyywienia jej

mieszkaców, i 2.) e zajcia rolnicze obowizuj wszystkich w wieku od

20 do 2;') lat. Na gruntach jaowych zaoone zostan gminy przemysowe,

którym ywno dostarcza maj gminy rolnicze; pomimo to gminy prze-

mysowe bd miay wasny poczet rolników, którzy postaraj si z gruntu

gminnego wydoby jak najwiksze korzyci, a w razie braku pracy u

siebie bd pomaga gminom ssiednim. W kadej gminie ma si znaj-

dowa cech rolników (le corps d'agricoles), obejmujcy rolników w cisem
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znaczpiiin. flalej oj^ioiliiikiiw. pastor/y. drwali, kopaozy. przewoników,

traczy, imilarzy. kowali i innych rkodzielników, pol rzol mych przy bu-

dowiiirlwii*.

(Iniiny. o ile mona równo tak pod wzgldem liidno.ci Jak i prze-

slrzoni ziemi, tworzij osiadoci wiksze, niejako miasla. Cslawy, wskazn-

joe sposób ich zabudowania, zowi si edylskiemi.*) Wedu*,' ni(;h, w rodku

samego miasta ma si znajdowa obszerny plac z magazynami publicznemi

i salami igrzysk ludow^ych. Dokoa pobudowane s cyrkuy. r,')wne rozle-

goci i regularne, z obszernemi i wygodneini mieszkaniami dla obywa-

teli. W pewnym odstpie dokoa cyrkuów cign si galerje, w których

si mieszcz wszystkie warsztaty prac meclianicznych. Dalej ku zewntrznej

stronie tak samo w koo, znajduj si mieszkania dla rolnik<')w i wszelkie

inne zat)udowania. potrzebne dla gospodarstwa wiejskiego, jakto orory,

stajnie, spichrze i t. d. Poza obrbem tych zabudowa w pewnej odle-

goci i w miejscowociach zdrowych znajduj si szpitale i lazarety,

w miejscach za najmniej przyjemnych i pustycli wizienia a w pewnej

od nich odlegoci tak zwane grol)y dla yAvych t. j. wizienia doywotnie.

Hudowaniem i napra%y gmachów ma si zajmowa cech budowniczy,

utrzymaniem za porzdku i rozw^oeniem przedmiotów uytkowych —
cechy pionierów i przewoników.

Morelly wcale niestosownie nazwa ustawy, zajmujce si organizacj

pracy, policyjnemi. Wedug nich, dziecko dziesicioletnie ol)Owizane jest

uczy si jakiegokolwiek rzemiosa. Od 20 do 25 lat kady zajmuje si

rolnictwem. Skoczy.szy 26 lat, pracownik zostaje majstrem obranego przez

siebie rzemiosa
;
jeli za bierze si do drugiej profesji, to dopiero w SOtym

roku zostaje w niej majstrem. W 40tym roku kady obywatel, jeli nie

sprawuje adnego urzdu, wchodzi w prawa robotnika — ochotnika

(ouvrier yolontaire) t. j. sam wybiera sobie rodzaj pracy i godziny wy-

poczynku. W kadym cechu na 10 lul) 20 robf)lników znajduje si majster.

kt<')ry naucza, ocenia prac i dozoruje; zdaje on spraw naczelnikowi

cechu (chef du corp.s), mianowanemu na rok je len. Naczelnicy wyznaczaj

kademu roflzaj zajcia, godziny pracy i wypoczynku. Rok zostaje po-

dzielony na 78 równych czci i co pity dzie przeznacza si na wypo-

czynek. Nadto maj by ustanowione rozmaite uroczystoci, pozostajce

w stosunku z zatrudnieniami rolniczemi.

*) Edylowie (Aediles) w Rzymie stanowili urzd podobny do naszego magistratu:

mieli wic piecz w miecie nad budownictwem, porzdkiem, czystoci, moralnoci,

zdrowiem, bezpieczestwem, sprawiedliwoci w handlu. Modrzewski nazywa ich rzdcami

albo dozorcami domów i iudowania i powica im rozdzia XVI. w ksidze pierwszej

swego dzieia: „De republiea emendanda".
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Tstawy przeciwko zbytkowi (loi.x somptiiaires). któremi prawodawstwo

ro(iiii()wi('(;zno lakzo ,y**i''i^^''<? /.ai'>i()vvao si. ograiiic/aja^ u MorcllyY-fjo

tylko na odzie i poywienie. Modzie od 10 do 3<) lat obowizana jest

nosi('; mundury waciwycb sobie cecb('»w.
,

Forma rzdu, nakrelona przez ustawy Morelly^ego, ma zapitbiej^a

utworzeniu si wadzy tyraskiej. (Jów jej cech jest cliarakter rodowy,

oparty na wzach pokrewiestwa i powadze wieku. Kada rodzina ma
swTj^o naczelnika (le chef albo le por de familie) i po kolei daje doywo-
tniego naczelnika pokolenia He chef de tribu). Naczelnicy pokolenia p(*ni

po k(jlei obowizki naczelników i^miny (le chef de cite). a ci po kolei

zostaj naczelnikami piowincjonalnemi. Kada prowincja daje doywotniego

naczelnika pastwa. Naczelnicy, gdy minie ich kolej, wracaj do dawnego

swego stanowiska, a jeeli to tymczasem zajte zostao, peni obowizek

zwykych ojców rodzin. W kadem miecie dla przestrzegania praw i wy-

daw^ania stosownych rozporzdze istniej: senat i rada (le conseil). Do

senatu nale wszyscy ojcowie rodzin w wieku 50 lat. z wyjtkiem na-

czelników pokole; ci ostatni wraz z naczelnikami cechów i majstrami —
artystami tworz rad. Kady senat miejski wysya corocznie dw(')(li lub

wicej posów do senatu narodowego ; tak samo kada rada miejska wy-

sya posów do rady narodowej. Kady czonek senatu lub rady prezyduje

po kolei przez pi lat.

Ustawy administracyjne opisuj czynnoci wszystkich wadz. Autor

nie rozgranicza ich dokadnie. Obok senatu, który Avydaje wszelkiego ro-

dzaju rozporzdzenia, istnieje rada, która czyni mu przedstawienia; senat

ma prawo tylko wówczas je odrzuci, jeeli te porednio lub bezporednio

przeciwne s prawom, i jeeli sam moe co stosowniejszego obmyle.
Zadaniem najwyszego senatu jest pilnowa, aeby wszdzie wykonywano

prawa, i aeby senaty miejskie nie wydaway adnycK rozporzdze, prze-

ciwnych dnociom praw obowizujcych. Wadz wykonawcz przedsta-

wiaj: naczelnicy pokole, miast, prowincyj i wreszcie caego narodu. Po-

zostaj oni wzgldem siel)ie w hierarchicznej zalenoci i speniaj w wa-
ciwym zakresie wadz, która bywa nieraz bardzo rozlega, gdy w wy-

padkach szczególnych i nieprzewidzianych, wymagajcych prdkiej decyzji,

wolno im dziaa absolutnie. Wszystkie prawa, dotyczce rzdu, jako fun-

damentalne, naley uwaa za wite i niepogwacalne
;
pod kar. nikomu

nie wolno ani ich zmienia, ani uchyla.

Ustawy maeskie (conjugales). które maj zapobiega rozpucie,

wymagaj, aeby w wieku dojrzaoci pci(Avej kady obywatel, jeli

nie jest uomny i chory, koniecznie si eni. W stanie woln\m mona po-

zostawa-, dopiero po ukoczeniu 40 lat. Przez dziesi- pierwszycli lat

maestwo jest nierozerwahie, po upywie tego czasu rozwód staje si
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moliwy; odliyw;! sir oti u (tli(>cin>s(i iijn/.cliiikow icd/in. którzy maj
si slarac* in-zcdlcm o juji^od/ciiic sltoii iMiwjiiiioiiycii. Iiozwicdzioiiym

osoliom d(i|)ioi-(> |)() lokii uoliin \\cli()dvci('- w nowe hiluic /wja/ki i lo

tylko A osobami slars/icmi. ()sol)y. kloi-o ju hyy /wizane stosunkami

slulmomi. ni(^ mo.«,' zawiera- nowycli z osoliami. które jeszcze nie zaznay
stann mae.skie.wo. To dokonanym rozwodzie, dzieci pozostaj |)rzv ojcu.

matka za utrac zupene do nich prawo. Na po(!ztku ka(le*,'o roku uro-

czycie zawieraj si maeiiswa. W przytomno.ci senatu miejskiego zl»ie-

raj .si modzi ludzie obojga jici : cliopiec wybiera dziewczyn, a skoro

uzy.szcze jej przyzwolenie, bierze j .so|)i(> za on. \V tym samym czasie

odliywa si dokadny spis obywateli, podug wieku i zaj: spi.sem tym zaj-

muje si senat. Wadza ma si stara o to. aeby miasta i pokolenia

posiaday — o ile mona - równ liczb i-odzin i ludno.ci.

Ustawy, majce zapol)iedz szkodliwym nastpstwom rodzicielskiej po-

baliwo.ci w wychowaniu, zmierzaj ku temu. aeby wychowanie pry-

watne zamieni na publiczne, zaczynajc ju od piciu lat wieku dziecka.

Matki, jeli .s zdrowe, same karmi swe dzieci: w razie rozwodu, obo-

wizane .s równie do tego. Nadzór nad tern. aeby rodzice pielgnowali
ro.skliwie .swe potomstwo, poleca si naczelnikom pokole. W wieku piciu
lat wszystkie dzieci maj by('- umie.szczone w osobnym na to przeznaczo-
nym domu, gdzie otrzymuj jednostajne wychowanie, podug przepisów^,

ustanowionych przez .senat. Od dziesiciu la w.szyskie dzieci zaczynaj
si uczy rzemios i zostaj ulokowane w warsztatach, gdzie majstrowi(>
I mjstroAve zastpi dla nich r-ulziciw. ^\'ycllowanie powinno rozwija*-

1 potgowa uczucie spoeczne a tpi wszelki popd do osol)istego po-
siadania. Modzi ludzie, majc pitnacie lub szesnacie lat, wchodz
w lubne zwizki i z akademij publicznych przenosz si na mieszkanie
flo domu rodzicielskiego.

Morelly. krelc ustawy o nau(-zaniu. okazuje si zwolennikiem badaii

pozytywnych a przeciwnikiem zacieka'i si melalizycznycli. Ileprezentuje

w tym wzgldzie trzewy kierunek mylicieli X\'lll. stul. .\adobitniej moe
wyrazi sw myl w tym przedmiocie Stanisaw Staszic, mówic przy

wyliczaniu umiejtnoci szkolnych: «Nie pooyem metafizyki, bo to jest

umiejtno najmniej potrzeJMia. Czowiek nie rodzi si do metafizyki.

Widzielimy, e on nic ma nic wrodzonego. Wszy.stkiego przez swoje

zmy.sy dochodzi, .lake ma pozna-'-, albo na có mu si przyda tych rze(;zy

poznanie, których ani .sy.sze. ani widzie, ani si dotkn- potrafi? .leeli

byli tacy ludzie, któj-zy tych niewidzialnych i-zeczy jakie wyo])raenie

mieli, musiay to byt- nadzwyczajne dowcipy. Dla tego w edukacji pospo-

litej niechaj ta nauka zakazan bdzie, .la przekonany jestem, e naj-

wikszy metafizyk z czowieka pospolitego rozumu nie wychowa, tylko
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bigoa^.*) /danio. ol jawiono w ustawach, aeby iimiojnor-i cise uoono

w powny Ja)(lelvs.Jc'sl o^^olriowoczcsiui (liiocijj do cncyklopcflycznoCo olijcia

wszysikich gazi nauk. Kady senat ma dopilnowa aeby spisano dokadn

tiislorj, bez pocblel)stw i bez bani. W kadem miecie na placn publicznym

maj by wyryte na kolumnach lub piramidach ustawy obowizujce.

Liczba osób. które maj powici si specjalnie nauce lub sztukom, po-

winna by okrelona; do niej zostan wczeni tyllio ci, co oka rze-

czywiste zdolnoci. IV) skoiiczeniu za HO lal. kady bdzie móg zajmowa

si tein, do czego poczuwa pocig.

Prawa karne Morellyego nie s wprawdzie tak agodne — jak mniema

autor — ale w^ Imdym razie w stosunku do panujcych w XVIII. stul.

przedstawiaj znaczny stopie zagodzenia. Autor nic nie wspomina o karze

mierci, ani te o torturach : naley wic przypuszcza, e nie miay istnie

w jego ^pastwie. Podug ustaw, najcisz kar jest wizienie doywotnie:

wyznacza je senat najw^yszy w dwóch tylko w^ypadkach : za zabójstwo

i zamach, majcy na celu zaprowadzenie ustroju indywidualistycznego

z wasnoci prywatn. Co do ostatniego punktu, uczyniono autorowi za-

rzut niekonsekwencji. Pocó — zapytuj — ustanawia kary surowe dla

ol)rony porzdku, który ma zapewnia ludziom najwiksz sum szczcia?

Widocznie, sam autor powtpiewa o trwaoci ustroju, opartego na wa-

snoci wspólnej?! Tak mówi surowi krytycy teoryj socjalistycznych. Jak-

kolwiek take nie podzielam zdania, aeby uytecznie a nawet rozsdnie

byo stawia(' na stray nowego porzdku surowe kary. przypominajc

bdcobd nieufno i trwog absolutyzmu, to wszake musz zauw^aa,

e we wszystkich pastw^ach, gdzie zniesiono niew^olnictwo i poddastwo.

w^szelkie usiow^inia do ich przywr.')eenia uw^aaj si za karygodne. Po-

dug ustaw Morellyego, prawdo skazywania na wizienie czasowe przysu-

guje senatowi gminnemu. Warto zwróci'; uw^ag moralistów na to. e po-

jcie wspólnej wasnoci nie osabio w^ Moreli y"m surowego pogldu na

cudzoóstwo, które oprócz tego. e pociga za sob kar rocznego wizienia,

uprawnia stron pokrzywdzon do odprawienia krzywdzcej i pozbawia t
ostatni prawa polu!)ienia osoby w^spówinnej. Autor w^ymierza take kar

surow na donos faszywy. Wreszcie napotykamy u niego ow zasad, e
lenistwo kara naley przymusow bezczynnoci, która to zasada, zasto-

sow^ana przez niektórych pedagogów do praktyki, miaa okaza zbawienne

skutki.

Czwarta wic cz dziea Morellyego, przedstawiajca nam skody-

fikowane prawa wzorowego niejako pastwa, moe l)y uwaana pod

pewnym w^zgl lem take za utopj. Ma jednak ona wicej charakter w^y-

*) Str. 20. Uwagi nad yciem Jana Zamojskiego — Stanisawa Staszyca. Wydanie

Turowskiego. Kraków, 1861.
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roztniiowany. racj(inaliiy. anieli utwory /.nakoiiiilyoli poprzodników naszego

aulnr;i. LuImi wdaje si on Jeszczi w szczeicoty piv,ys/,[e,i<(i uslj-ojii, czyni

Jeilnak lo / wiksza powei.uliwoci. anieli Morus liih (".am|ianella. Wa-
nie w ych szczeKofeli liiidiio si / nim zgodzie'-: w ug(')lnycli howif^n za-

sadach rzec mona — Jak lo zreszUi wskazaem, kreli dzisicjszy so-

cjalislyczny ])i-oifr-amat. Lecz i av og(')lnycli zasadach Morelly pomin hai-dzo

wana kweslja i-ownonprawnieiiia kohiet. |)ozylywni(> rozstrzygnit przez

rhUona i (".ampaneH; a nawet jak si zdaj(^ — dawa stanowcz

w swem pastwie przewag mczyznom, przynajmniej tak kae wnio-

skowa ten szczegó, e po dokonanym rozwodzie, ojciec tylko mia za-

chowa prawo do dzieci, matka za je ntracaa. Forma rzdu, nakrelona

przez aniora. pomimo jego zapeumie, nie daje w istocie adnych rz(Htzy-

wislych rkojmi zachowania praw^lziwej politycznej Avolnoci. Nie widzimy

him adnego rozgraniczenia wadzy prawodawczej, wykonawczej i sdo-

wniczej. Charakter rodow^y nie ustrzeghy jej od dowohioci, jak mielimy

tego niedawny (przed LSHO r.) przykad w Szw^ajcarji, gdzie Wielkie i Mae
Kady, oparte przewanie na stosunkacti pokrewiestwa, zaprowadziy w tym

/ kraju system rzdów, zupenie zgodny z praktykowanym [)rzez wite
. \)-i I 'rzymierze.

[yX \\r ly,^^ .samym czasie, kiedy pojawiy si Morelly'ego : «Rasiliade^

i «(lode de la natur* , .1 a n .lakób llousseau (17t"2— 177S r.) wy-

shi])i z dwiemi pracami, z któryci jedna uwaa si moe jako potna
krytyka istniejceg( spoecznego ustroju, druga za zawiera pogldy i dania,

nastpnie wyraniej i dokadniej sformuowane przez socjalistów. Temi pracami

.s: Dis(;ours sur Forigiue et les 1'ondements de l''inegalite

|)armi les ho mm es. któr autor przedstawi w 170;* r. akadeinji

w Dijonle, a której polski przeldad pojawi si w 1781- r.. i artyku o eko-

nomji politycznej, umieszczony w- Mi')') r. w Encyklopedji.

Myl gówna dzieka p. t. «() pocztku i podstawach nier(')wnoci

pomidzy ludmi», M^obec postpu wiadomoci etnologicznych. nie wytrzy-

muje krytyki. Ani stan dziecistw^a spoecznego nie przedstawia naj.szcze-

liwszej epoki dla czowieka: ani rozw(\i innysowoci i uohyczajenia nie

sprowadzi takich zgubnych nastpstw na ludzkoi- —^ jak mniema Kousseau.

^^rzeciwmie, porównawcza etnologja dowodzi, e przesdy icligijne, stanowe,

polityczne, ekonomiczne, kt(')re dzisiaj przeszkadzaj uoeniu si lepszych

i szczliwszych stosunków^ pomidzy ludmi, s pozostaoci po panu-

jcych dawniej formach uspoecznienia. Nie bez pewnej susznoci niektórzy

pi.sarze twn'erdz. e ciemnota i ndza, istniejce jeszc^ze dzisiaj w ucywi-

lizoM^anych spoeczestwach, s zabytkiem piciwotnej dzikoci. Porównawcza

etnologja wykrya, e w |)ierw.szycli spocM-zeiistwach liidoerstwo byo

{)owszechnem zjawiskiem; e póniej zastpiono je ludzkiemi ofiarami, e
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pierwszym objawem prawnego spoecznego uczucia bya krwawa zemsta,

e przemoc panowaa w familijnych stosunkach, e charakter dzikich

l)rze(lstawia wielostronne okróciestwo, e i sama organizacja spoeczna

u wielu dzikich pokole przedstawia zacztki póniejszych kastowych, sia-

nowych i ekonomicznych rozgranicze. Wreszcie — jak susznie zauwaa
znakomity podrónik, Cook — gdybymy zgodzili si na to, e dzicy s
w ogóle szczliwsi od nas, musielibymy takt; zgodzi si i na to, e
dziecko jest szczliwszem od dojrzaego czowieka, i e rozw(')j si przy-

rodzonych, pomnoenie wiadomoci i rozszerzenie pogldów naszych przy-

nosi nam strat.

Przystpujc do rozwizania kwestji, zawartej w tytule, Rousseau stara si

wywody swoje opiera nie na samem li tylko rozumowaniu metafizycznem,

któremu nie przyznaje wielkiego znaczenia, ale raczej na poznaniu ycia

pierwotnych ludów. W tym wzgldzie by jednym z pierwszych, co za-

pucili pug naukowy do roli etnologicznej, na której zebrali obfity plon

w ostatnich czasach: Lub[)0ck, Tylor, Maine, Feschel, Waitz.

Widz w plemieniu ludzkiem — powiada Rousseau — dwa rodzaje

nierównoci : jedne — naturaln czyh fizyczn, drug — moraln czyli

polityczn. Ta ostatnia polega na rozmaitych przywilejacli, z których jedni

korzystaj ze szkod drugich ; takiemi przywilejami s : bogactwo, zaszczyty,

wadza. Nier<')wno moralna nie jest wynikiem naturalnej. Chodzi wic
o oznaczenie tej chwili, kiedy prawo zastpio gwat, ustawia zapanowaa

nad stosunkiem przyrodzonym; chodzi o wyjanienie przyczyn, skutkiem

których sabszy musia uledz silniejszemu, a < lud kosztem pomylnoci rze-

czywistej okupi spokój urojony*.*)

(czowiekowi w stanie dzikim — mniema Rousseau — nie byo tak

le, jak przypuszczamy. Znajdowa on atwo poywienie. Zaliartowany.

silny, zdrowy, mao sobie co rolti z powodu nagoci i braku mieszkania.

Przyroda bowiem w stanie pierwotnym jak prawo spartaskie pozostawia

przy yciu tylko wybranycii ; m(')wic sowami Darwina, czyni dobór na-

turalny.**) Popd pciowy w dzikim stanie take nie wywoywa takicli

walk jak póniej, albowiem czowiek zna tylko stron fizyczn mioci

i objawia dz o tyle, o ile sama potrzeba wymagaa. Nierówno fizyczna

nie dawaa si uczu dzikiemu ; nierówno za moralna, która jest czsto

przeciwna fizycznej, kiedy « dziecko rozkazuje starcowi, gupi kieruje ro-

*) Str. 31. Bibliotheciue nationale. I. I. Rousseau. Diseours sur 1'origine et les

fondements de Tinegalite parmi les hommes. Paris, 1877.

**) W rozprawie tej napotykamy co podobnego do tez darwinistowsbich : o do-

borze naturalnym (str. 36) i pciowym (str. 77 i 78), jakote twierdzenie, e pewna

przyczyna w cigu licznych pokole oddziaywa na zmian organizmu (str. 159 w przy-

pisku lOtym), co nastpnie Lamark uzasadni w swojej „Philosophie zoologique" (1809).
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/.iminyin. fiaisika liulzi ma wszystkiecro do zbytku a godnym tumom

liiakiiic iia.inie/hediiicjszycli rz(H'zy», — Laka iiicrówiioi- jost dopiero wy-

tworem spocH/nycIi stosunków, cywilizacji.

Mvl o uici-ówiioci tizycznoj i moralnej, jak te i inne myli lliisseau

znalaza od.^os n Staszica w rozrónleniii wojen, prowadzonych li tylko

sama moc Inl) te sztuk czyli przemy.sem. <Moc ))i'aw(lziwie zwycia,

pizemys tylko oszukuje. Moc; mniejsz cz do poddania si wikszej

przynuisi : przemys sabszemu przyjazny, zawsze wikszej stronie kajdany

ukuje. Moc dobro wszystkich przed napaci jednego obrania f przemys

jednemu wolnoi'-. miljonowi niewol sporzdza. — Przemys, czyli wyna-

lezienie sztuki ilzisiejszego wojowania, jest epok narodów nii^woli. Sabszy

na oszukanie mocniejszego t sztuk wymyli, i .slab.szy zwycia.**) «Z cza-

sem sztuczne rycerstwo i zewntrz potne nieprzyjacioy })obio i wewntrz

pracowitsz wspóziomków cz swojemi niew^olniki nazwao. Tak prze-

mys, czyli wojenna sztuka zostaa politycznej i obywatelskiej niewoli

utworc.» Moc doj^iero wówczas odzyszcze na nowo swoje znaczenie —
nniiema dalej Staszic — « kiedy sam obywatel bdzie onierzem, dzisiejsze

onierskie systema upadnie, narody zewntrzn i wewntrzn wolno-

zy.skaj.» Lubo uwaamy za sprawiedliwsz rzecz: «nniiejszej czci pod-

lego dla wikszej, czyli sabszego powolno mocniejszemu;* wszelako

nie zgadzamy si z Staszicem, aeby to byo « wielkie Stwórcy prawo».

a przeciwnie, uznajemy, e wyzyskiwanie zawsze jest jedn z najwikszych

klsk spoecznych, cliocial)y tylko mniejszo* na tem cierpiaa. To te

z postpem pojcia .sprawiedliwoci, coraz l)ardziej o)jawia si dno
ogrodzenia susznych praw^ mniejszoci.

Có byo przyczyn — zapytuje dalej Kousseau — e powstaa nie-

równo moralna czyli polityczna? « Dopóki ludzie zadawalniali si chatkami,

ograniczali si na szyciu odziey ze skór za pomoc cierni i o.ci, stroili

si w pióra i muszle, malowali .sobie ciao rozmaitemi farbami, doskonalili

lub u|)ikszali uki i strzay, za pomoc cjstrych kamieni wyabiali czó-

enka rybackie i niektóre proste muzyczne narzdzia: dopóty ludzie yli

swobodni, zdrowi, dobrzy i .szczliwi o tyle, o ile na to pozwalaa ich

przyroda, i uywali przyjemnoci niezalenego stosunku pomidzy sob.

Odpokd czowiek zapotrzebowa pomocy innego, odpokd zauwaa, e
jest rzecz korzystn, gdy jeden posiada ywno na dwie osoby, — zni-

kna r.iwno.. powstaa wasno'-, praca staa si konieczn, rozlege pu-

szcze zamieniy si na we.soe niwy. kt>re naleao ski-apia potem ludz-

kim, i na których wkrótce wraz z plonem zaczy kiekowa i rosnc*

niewolnictwo i ndza.* Wasno- zionska. kloic^j poc-ztek c-zy si

*) iStr. 75, Uwagi nad yciem Jana Zamojsiiiego.
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ze sp(oczno.ci cywiln, siaa si powodem walki nieustannej. « Pomidzy
|)rawem silniejszego i prawem pierwszego zajcia powsta' spór iislawiczny.

kióry prowadzi ostatecznie do bitwy i zal)('ijstwa.» Stan taki dawa si

uczu dotkliwiej bogatym anieli ))iednym. Skonili wic pierwsi drugi(;li

do zawizania wzajemnej umowy, celem ustanowienia prawa, oj^rarlzaj-

cego indywidualn wasno. «Taki hy lub przynajmniej powinien by by
pocztek spoeczestwa i praw, które bogatemu doday nowych si. niepo-

wroliiie zniweczyy wolno przyrodzon, utwierdziy nazawsze prawo

wiasno(*i i nier(')wn(ici. z przywaszcz ycielstwa zrcznego uczyniy prawo

nieodwoalne i na korzy- kilku ambitnych ujarzmiy odtd cay roizaj

ludzki w pracy, niewoli i ndzy.» «. leeli bdziemy ledzi rozwój nieró-

"wnoci w rozmaitych jej przemianach, to zobaczymy, e zaprowadzenie

ustaw i [trawa wasnoci byo pierwszym jej szczeblem, ustanowienie in-

stytucji urzdu drugim, zamiana wadzy prawnej na dowoln trzecim

i ostatecznym. W ten sposób w pierwszej epoce uprawniono stan boga-

tych i biednych, w drugiej silnych i sabych, w trzeciej pamtw i niewol-

nik(')w. co stanowi ostatni szczebel nierównoci i kres, do kt(')rego powinny

doprowadzi- wszystkie inne, a nowe odmiany (reyolutions) nie rozwi
zupenie rzdu lub go nie zbli do instytucji prawnej*.

«rvzowiek 'do opatrywania swych potrzel) koniecznych — powiada

Staszic — ma w caej naturze dwa tylko sposoby: ziemi urodzaje i sw.')j

przemys. Ziemia dla wszystkicli ludzi ntwnie stworzon tya. Ozowiek

j na czci podzieli, i e tylko niekt(')re osoby do niej prawo wieczne

mie bd. dziko o.sdzi. Wasno porobia nienawici, kótnie, upiee
i zabójstwa. 'I'ak ziemia. kt(')ra jedynie karmi czowieka by miaa, staa

si placem rozlewu krwi i przyc-cyn .mierci jego. Skrzywdzeni w tym

pierwszym natury udziale, s^.ukali sposobów utrzymywania swojego ycia

w osobistym przemyle. Zucliway czowiek znowu t osobist wasno
jednym odbiera, drugim nadaje. Wszdzie jak do ziemi, tak do przemysu

niezmierne tradno(-i i zakazy czynic, jak gdyby na jednej nie mia dosy,

utworzy opr(')cz ):)ierwszej jeszcze diiig do zabijania przyczyn. — Ta

niewola przemysu robi midzy narodami nienawici i wojny ; midzy oby-

watelami jednyci ku drugim pogard i bogactw nierówno. Ztd wychodzi

ubóstwo, ndza, kradziee, zgoa zl)rodnie wszystkie. Tak handel, który

jednych ludzi drugim uytecznemi mia robi, jednych drugim nieprzyja-

ciómi poczyni.»*) .lak wid/^imy. Staszic doranie stre.ci wnvody llusseau.

Wywody te jednak nie maj naukowej podstawy. Spoeczestwo

ludzkie nie jest wynikiem dobrowolnej umowy, lecz jest przyrodzonym,

realnym organizmc-m. Pocztek i pierwotny jego rozwój nie by dzieem

*) Str. 64 i 65. Uwagi nad yciem Jana Zamojskiego.
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poleje. Samowiedza rozwija si dopiero w miar doji'ze\vania oiKanizmii

i w miar postpu tiziejowego; szerzy si ona od g(')ry ku doowi. Kady
slau. zyskawszy wiadomo swego pooenia, wywalcza sobie i-ozszerzenie

praw. W taki sposób przysza do swol)ód szlaelita, tym (; torem szo

mii^szczaiistwo czyli raczej stan redni, t drog id robotnicy i powinni

p;\ir (-liopi.*) Kto da wolnoci wocian a obawia si szerzenia pomidzy

niemi rzetelnej wiedzy, o ich i)ooeniu — bd w drodze nauczania,

dziemiikarstwa. j)isemek ulotnych, ustnej pro])agaudy, bd za pomoc
czynnej organizaciji — ten albo jest obudnikiem, albo .sam nie wie. czego

chce. Jeeli bowiem chopi maj by prawdziwie wolni, to powinni sami

zdoby so)ie wolno; walczy za o ni tylko wówczas bd, gdy pojm
swoje pooenie. Pragnc wic szczerze rzeczywistej w^olnoci wocian,

powinnimy przedew^szystkiem stara si w nich rozwin- poczucie samo-

dzielnoci, pojcie równoci obywatelskiej i wzbudzi- w nich niech- ku

wszelkiej opiece. Trzeba, aeby chop uczu sw godno- ludzk, sw si
spoeczn i zrozumia przyczyny swej ndzy i swego ponienia, a wtedy

sam zdobdzie .sobie- wolno. Tak drog szy wszystkie stany i tak
i musi stan czwarty ostatni. Równie drugi w^ywód Kusseau, jakoby po-

cztek organizac-.ji spoecznej by niejako wynikiem bezporednim utwo-

rzenia si wasnoci prywatnej czyli podziau ziemi pomidzy oddzielnych

posiadaczy, nie zgadza si z prawd historyc;zn. albowiem pierwotne

gminy w^anie posiaday organizacj koiuuuislyczn, gdzie ziemia bya

wasnoci caej spoecznoci, nie za pojedyiiczych osób.

Krytyka spoeczna udaa si lepiej genewskiemu mylicielowi, anieli

wywody jego o nierównoci politycznej. Podniós on w przypisku 9tym do

wzmiankowdanej rozprawy wiksz cz- zarzutctw, które nastpnie socja-

lici uzupenili i umotywowali. Wskaza tam demoralizujce skutki wa-
snoci prywatnej, wspózawodnictwa, bogactwa, zbytku, nadmiernego rozwoju

przemy.su, despotyzmu ojcowskiego i t. d.

Artyku o ekonomii politycznej, równoczesny z rozprawami Oues-

nay"go, mniej si zajmuje dobrami materjalnemi spoeczestwa, a wicej

zbadaniem w^arunków jego siy moralnej, objawiajcej :Si w zdrowiu i po-

mylnoci. Zawsze majc ma myli .szczcie caego ogóu, autor rozwija

tam program, prowadzcy obywateli jednego paiisLwa do równoci majlkowej_

Rousseau, przedstawiwszy r(')nice pomidzy |)aiistwem i rodzin,

wadz ojcowsk i paiistwow. odrónia c^konomj publiczn od prywatnej,

czego nieraz nawet nowsi ekonomici w wywodach swych nie robi, (^iao

polityczne^ — podug niego — jest przedewszystkiem istot moraln, która

ma wasn wol. -<'.lesl to wohi powszec-hiia. ktoi-a dy zawsze do za-

''J
Mam na myli nasze stoauniii.



81

chowania caoci i wszystkich oddzielnych czci, która jest ródem praw:

jest ona dla wszystkich czonków pastwa, lak w stosunku ich wzajemnym

do siebie jakote do eule.t^o organizmu paiistwowego. prawidem sprawie-

dliwego i niesprawiedliwego postpowania. »*) Kada wiksza spoeczno-

polityczna skada si z mniejszych, wola których powinna poddawa si

woli caego politycznego ciaa.

Hzdem prawnym jest tylko ludowy t. j. ten. który ma na celu dobro

ludu. Pierwsz i najwaniejsz jego zasad jest rzdzi si we wszystkiem,

zgodnie z wol powszecbn. IPierwszem za prawidem ekonomii puljiieznoj

jest, aeby zarzd publiczny w czynnociach sw^oich siposowa si do praw

obowizujcych. iDrugifim wanem prawidem ekonomii publicznej, równie

wanem jak pierwsze, je^t stóra^ s[e P. to, aeby w pastwie panowaa
cnota czyli aeby wola prywatna stosowaa si do powszechnej.

«.eli chcemy, aeby narody byy cnotliwe, nauczmy je kocha oj-

czyzn. » Albowiem «jest rzecz pewn, e mio ojczyzny bya podniet

najwikszych wzor(')w cnoty: uczucie to sodkie i ywe, które czy si
mioci wasnej z piknemi cnoty, daje jej potg, nie odmieniajc jej.

i czyni j najbardziej bohatersk ze wszystkich namitnoci. » Lecz ojczyzna,

aby j koclsano, nie powinna by z macoch, ale matk troskliw dla

swoich ludów. Za có Ijowiem miayby j kocha, gdyby dla nich bya
tern samem, czem jest dla cudzoziemców, i gdyby im dawaa tylko to.

czeg,o nikomu odmówi nie moe ? Skazujc pewne klasy na bezprawne

i nieznone pooenie, nic powinna si spodziew^a nienawici lub szyder-

stwa z ich strony '? Dajc sprawiedliw opiek wszystkim, najmocniej zjedna

ich przywizanie ku sobie.

Tam tylko prawa mog mie równ si dla wszystkich, gdzie mie-

szkacy'rozporzdzaj mniej wicej równemi rodkami materjalnemi. Prawa

«s zarówno bezsilne przeciwko skarbom bogacza jak i przeciwko ndzy
ubogiego: pierwszy je usuwa, drugi je omija; pierwszy przedziera paj-

cz^^n. drugi przesuwa si przez ni.» .lednem wic z najwaniejszych

zada rzdu jest zapobiega niepomiernej nierinynoci majtkowej. Do tego

naley dy, nie zabierajc bogactw ich wacicielom, lecz odbierajc

wszystkim rodki, dajce mono ich nagromadzania; nie budujc przy-

tuków dla ubogich, lecz nie dopuszczajc obywateli do ubóstwa. Do naj-

czynniej.szych przyczyn wytwarzania si z jednej strony zbytku a z drugiej

ndzy autor zalicza: nierówne zaludnienie kraju, kiedy bowiem w jednem

miejscu panuje przeludnienie, w drugiem widzimy wyluflnienie
;

protego-

wanie sztuk piknych i wielkiego przemysu kosztem rzemios poytecznych

*) Str. 201. T I Colleetion compleKe des oeiivres de J. J. Rousseau. Aux Deux-

Fonts MDCCLXXXIf.

6
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i tnuliiych; powicenie rolnictwa handlowi: konieczna potrzeba oddania

dochodów pastwa w dzieraw dla uiiikiiionia zi^uhnych nastpstw zego

ich zarzi^du : wreszcie przekupstwo, posunite do tego stopnia, ke zoto

stanowi o znnczeniu czowieka, e nawet same cnoty sprzedaj si za

pienidze.

^Ojczyzna nie moe istnie hez wolnoci, ani wolno bez (-noty. ani

cnota bez obywateli.* Tych jednak utworzy naley przez stosowne* kszta-

cenie, co nie moe by spraw dnia jednego. <;(!hcc mie ludzi, naley

ksztaci dzieci. > Z tych to powod(')W publiczne wychowanie powinno by
jedncm z najwaniejszych zada rzdu ludowego. Autor zna tylko trzy

przykady tloljrego publicznego wychowania: u Kreteczyków. Lacedemo-

czyków i dawnych Persów; odnioso ono fam znakomite skutki. Naleycie

przeprowadzone, powinno rozwija uczucie równoci, )raterstwa, mioci

ojczyzny, poszanowanie praw i woli pow.szechnej, gotowo powicenia

interesu prywatnego publicznemu. Wychowanie publiczne jest kamieniem

wgielnym szczcia narodu. « Wszdzie )owiem, gdzie naród kocha swój

kraj. szanuje prawa i yje skromnie, nie wiele trzeba, aeby go uczyni

szczliwym.*

f^Trzecim_4^bowizkiem icie ludowego rzdu, jest stara si o dobro-

byt narodu i zaspokojenie potrzeb publicznych. Prowadzi do tego opieka

nad wasnoci i jej unormowanie, oraz stosunkowo najmniej uciliwe

dla wszystkich ciganie podatków i dobry niemi zarzd.

« Prawo wasnoci najwitszem jest ze wszystkich obywatelskich

praw a pod pewnemi wzgldami waniejszem od samej wolnoci. » «Wa-
sno jest prawdziw podstaw spoecznoci cywilnej i istotn rkojmi
zobowiza o})ywatelskich. poniewa jeeliby osoby nie posiaday odpowie-

dniego mienia, to nic atwiejszego )yoby jak uchyli si od penienia

swych obowizków i artowa sobie z prawa.

»

Z lego ustpu widzimy, e Rousseau wpada sam z sob w sprze-

czno. W rozprawie o przyczynach nierównoci uznaje nklem wszelkiego

spoecznego za ustanowienie wasnoci, która jakoby przyczynia si do

poz)awienia czowieka pierwotnej wolnoci, zapewniajcej mu najwiksze

szczcie, a w przytoczonym ustpie znowu twierdzi, e wasno waniej-

szem jest prawem od samej nawet wolnoci, (-zy wreszcie wasno na

prawd byaby tylko jedyn rkojmi wypeniania zobowizali obywatel-

skich V (Izy poczucie czci w spoeczestwie równycli sobie nie przed-

stawiaoby potniejszej rkojmi ?

!

Ze wszystkich podatków Iiousseau uwaa podatek dochodowy za

najodpowiedniejszy. Twierdzenie, .jakoby to. co bywa rzecz zbyteczn dla

klas ni.szych, byo rzecz iMczbedn dla wy.szych. odpiera l uwag, (!

-^magnat ma lak samo dwie nogi i jelcu odek jak i wolarz.» Suszno
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pacenia podatku dochodowego autor popiera uastpujiicemi argumentami.

Im kto bogatszy w spoeczestwie, tem wiksze cijigiiie z niego korzyci.

Czowiek niozny doznaje wzgldów i pomocy zarówno ze strony wadz

jak i os )1) prywatnych, kiedy tymczasem wszyscy unikaj i odpychaj

uhogiego. O wiele Irudnioj ubogiemu powetowa poniesiony wydatek ani-

eli czowiekowi majtnemu, i sama < trudno nabycia wzrasta zawsze

w miar potrzeby. > Nareszcie zapacone podatki staj si dla ubogiej lu-

dnoci na zawsze straconemi; przeciwnie, ludzie dostatni, którzy zajmiij

wysze stanowisku spoeczne, otrzymuj je napowrót albo w pacach jako

urzdnicy, albo w pewnycli korzyciacli. kore spywaj na nich z powodu

bliskich ich stosunków z temi ostatniemi. Wydaje si. jakoby )0gata klasa

rzeka do ubogiej: << Potrzebujesz mnie, poniewa jestem jogat a ty jeste

biedn: zawrzyjmy wic umow takiego rodzaju : pozwol ci. aeby miaa

zaszczyl suy mnie z warunkiem, e za trudy rozkazywania odda.sz mi

te odrobin, która ci pozostaje. ->

^^Oak widzimy. Rousseau w pojmowaniu politycznej ekonomii stan ;

.

y na odmiennem stanowisku od fizjokratów. albowiem kiedy ci ostatni tro- '

|

i szczyli si gównie o pomnoenie bogactwa kraju przez powikszenie pro-'"

[
dukcji. jemu chodzio niemal wycznie o pomylno ludu. o suszny

podzia obowizków i korzyci pomidzy wszystkich. v

Majc zawsze na wzgldzie dobro ludu. [Rousseau mniema, e umowa

i spoeczna (contrat social), kl(')rej wynikiem jest pastwo, moe jy udos-

f konalon. Wanie zadaniem polityki jest. <znale tak lorm stowarzy-

szenia, któraby z pomoc wszystkich zjednoczonych si ochraniaa i opie-

r kowaa si osob i mieniem kadego ze stowarzyszonych, i w kt(')rej

> kady, jednoczc si ze wszystkiemi. ulegaby jednak tylko samemu sobie

I
i pozostawa tak samo wolny jak i poprzednio. »*) Ksiga, w której autor

i
bada najlepsze polityczne warunki bytu pastwa, staa si ewangeli de-

mokracji, i zasady jej g(')wnie kieroway podczas wielkiej francu.skiej re-

wolucji, zwaszcza za czasów konwencji narodowej (1792— 179o). Wszyscy

. (iórale (?>l(jntagniards) byli wyznawcami zasad Russeau. a szczególnie przodo-

/ wali midzy niemi: l^obespierre i St. .lust. Pomimo to. ma ona dla na-

/ szego przedmiotu mniejsze znaczenie, anieli dwa poprzednie utwory, i nie

zastanawiajc si wcale nad tem, co zawiera ona susznego a co mylnego,

zwrócimy uwag tylko na rozdzia o wasnoci rzeczywistej (du do-

maine reel.j

Autor broni nastpujcych twierdze : i) wasno nabiera rzeczy-

wistego i prawnego znaczenia dopiero w spoeczestwie ; \^) jednostki,

czc si w spoeczestwo, zrzekaj si d(')br swoich na ogó, reprezento-

*) Str. 28. Du Contrat social. Paris, 1877. BibliotJieque Mationale.

6*
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waiiy pr/ex: wadze zwiei-zchniji; D) .spoeczno, przyjwszy te doJ)ra od

os:')h prywatnycli. zwraca im takowe najjowrc')!. a lem samem daje prawn
podstaw ich wadaniu, zamienia przywkiszczycielslwo na prawdziwe

prawo. Stosownie do tych twierdze, waciciele przedstawiaj si Jako

dzierzYciele. depozytarjusze dóbr pubhcznych : a prawo, klóre kaMy po-

siada nad wasnem mieniem, Jest zawsze zalenem od prawa, które ogó

posiada nad wszystkiemi. W ten sposób autor zaznacza spoeczny cha-

rakter wasnoci. Pomimo bdnego rozumowania, przychodzi atoli do pra-

wdziwego wniosku.

Zapatrujc si z dzisiejszego stanowiska na przekonania Rousseau, mu-

simy przyzna. »e mia on pragnienia i dnoci socjalistyczne, brakowao

mu Jednak wyranie sformuowanych poj W tym przedmiocie. Zwaszcza

nie pojmowa on zupclire warunków istnienia wasnoci wspólnej. Zda-

wao mu si, e to tylko Jest wspólnem, co do nikogo nie naley, co sama

przyroda daje, co kady, stosujc si tylko do swoich potrzeb, przywaszcza.

Rousseau nazywaj slu.sznfe ojcem demokracji europejskiej. On to wy-

gosi zasad wszechwadztwa ludowego, on to zada powszechnego

go.sowania. I^rócz wzmiankowanych Ju utworów, trzema szczegr)lnie

dzieami rozniós on szeroko po wiecie przekonania demokratyczne i go-

rcych im zjedna zwolemiik(')w: Now Heloiz, Emilem i liistami

z (jóry.

Nowa Heloiza w.skazywaa zastosowanie zasad demokratycznych

do ycia codziennego. Spoleczesiwu. kt(')re przyzwyczajone byo do .sztu-

cznoci i wykwintu, zaleca naturalno i prostot. Pod szat powieciow

przedstawia czytelnikowi zapatrywania si swoje na wiat cay i ycie

s))oeczne, jak Je w"yro)il sobie sam wiasnem dowiadczeniem i rozumo-

waniem. Wpyw tej ksiki pod kadym wzgldem by olbrzymi.

Dzieem swojem p. t. E mile o u de Te d u c a i o n l^ousseau wiele

si przyczyni do upowszechnienia zdrowych pogldów na spraw wycho-

wania. Chce on mie przedewszystkiem czowieka wolnego, kt(')ry j)oJinuJe.

e ludzko Jest pierwszym Jego obowizkiem, e wolno Jest najwik.szem

mieniem, e wasna tylko praca daje prawo do ycia, e moralno. pod-

staw wszelkich (-zynno-i by winna zarówno w yciu prywatnem Jak

i politycznem. Nie sam tylko umysi n.iley ks:tal'ci, aie i ciao. Nie

napenienie gowy r.)noi'o:n-jmi wia lomociami Jost g')wnem zadaniem

ksztacenia, lecz wyrobienie .samodzielno.ci umysowej w modziecu

i uczynienie go poytecznym w .spoeczestwie. Aeby czowiek móg po-

lega zaw.sze na swoi'-h siach, tmlor Kmiia zaleca modziey nauk rz(!mios

poytecznych.

W Listach z gói-y (Letires eciites de la Montagne) Rousseau,

bnmic siel)ie od duchowiestwa i arystokratów genewskich, rozwin



85

swoje przekonania, zuwarle w Umowie Spoecznej, w nadc^r przy-

stpny i obrazowy spos.')!). Okoliczno ta i werwa polemiczna, oywiajca

cae dzieo, naday mii wi(»lka^ popularno i przyczyniy sie do le;^o, (!

ta ksika przenikna do najniszych warsiw spoecznych. W niej jak

w wierciedle lud uczy si dopatrywa wasnej potgi.

Aczkolwiek I^ousseau najwicej si przyczyni do upowszechnienia

poj o r.)wnoci, to wszake prawdziwym jej — e tak rzek — filozoCem

by (labryjel P)onnot de Mably (1709— 17H5 r.), starszy brat liloo la

Condillac'a. Wychowany u jezuitów w Lugdunie (Lyon), na naleganie ro-

dziny wszed do sianu duchownego, lecz ograniczy si tylko na pierwszym

stopniu wicenia : subdjakonacie. Zbliony wskutek stosunków rodzinnych

do kardynaa Tencin. peni przez czas pewny obowizek jego sekretarza

i w ten sposób )ra bardzo czynny udzia w owoczesnej polityce. f*oró-

niwszy si jednak z kardynaem a miujc przedewszystkiem niezaleno,

usun si od wielkiego wiata i. yjc w miernoci, powica! si wy-
cznie nauce. Ma on wiele podobiestwa do naszego Staszica w charakterze,

sposobie ycia i surowoci przekona.

Zasugi Mably'ego na polu historji i prawa publicznego, które czy'
cile z soI). s wielkie. Historj francusk przerobi od pocztku kryty-

cznie i, zamiast gromadzenia faktów i Ijjek o królach i wojnach, kreli

rozwój polityczny samego narodu, roztaczajc dzieje jego prawa pul)li-

cziego, obyczajów, inslylucyj, walki z królami o wolno. Cae dzieo od-

znacza si wysokim nastrojem patrjotyzmu i uczucia swobody. Pojawio

si ono w 1 765 r. pod skromnym tytuem Uwagi nad historj
Francji (Observations sur Fhistoire de France).

Dzieo Mablyego p. t. D r o i t p u 1) 1 i c d e T E u r o p e, f o n d e sur

les Traites, depuis la paix de Westphalie en 1648 jusqu' ;\

nos jours (1748), stao si klasycznem w caej Europie. Przetumaczono

je niemal na wszystkie europejskie jzvki. na uniwersytetach angielskich

po.sugiwano si niem przy wykadach, gabinety w wtpliwych kwestjach

powoyway si na nie. Dziea tego nie pozwolono drukowa we Francji

i, dziki tylko ministrowi d'Argenson"owi. z ksigar paryskich nie zabrano

sprowadzonych z zagranicy egzemplarzy. W dziewi lat póniej Mably

wyd w Hadze: !*rincipes des n egociat i ons, które mona uwaa
jako wstp do powysi^cego dziea. Z oburzeniem potpia w niem autor

dyplomacj, która si opiera na wzajemnem oszukiwaniu, wykrtach, pod-

chwytywaniu ; mniema przeciwnie, i postpowanie szlachetne, otwarte,

lojalne najprdzej i najatwiej moe usuwa nieporozumienia i agodzi

niesnaski; a w kadym razie postpowanie takie jest odpowiedniejszem

godnoci ludów i ich przedstawicieli.
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.lako pul>licystn. j^piioko wiiikiijac y w istoto ycia spoecznego

i z pfa\v<l()m()\\ Iloci^ surowa \vskaziij;[(y iiai-otlom iia waciwa droi^c

poslpowania. .Mahly zjedna sohic licznych (•/.cicicli w rozniailycli krajacli.

Rzeczpospolita iiei-neiiska ]ii-/y/na}a naui-od ohywalelska dzieu Jei^o p. I.

Knlreliens de 1'hocioii. o.Loszonenui pod pseudoninieiii Nikoklesa.

Jedneiro z uczniów cnolliwefo inzeciwjiika polityki Filipa Macedoskiego.

W kilka lal póniej zaszczyt ten spotka driigiei^o wielkiego liinnanisl.

Beccari. za dzielco o przeslpslwach i karach. Na prob Wielhorskiego

jako przedstawiciela konfederatów barskich — jak widzielimy — Mably

napi.-a swoje uwagi o rzdzie polskim. W sze lat póniej Ignacy Potocki

w imieniu Komisji edukacyjnej, która w instrukcji swoj(\j dla szk(') woje-

wódzkich miaa pój za zasadami Mably"ego*). zgosi si listownie do

tego ostatniego zprob o napisanie kui'su logiki albo o wskazanie osoby,

któraby najlepiej moga si wywiza z przyjtego zarlania. iMably wskaza

na Condillaca. Korsykaczycy i obywatele genewscy udawali si tak(! do

Mably"ego. .lohn Adams prosi go. aby porobi swoje uwagi nad konstytucj

ameiykask : .skutkiem czego pojawiy si w 1781 r. w druku cztery listy,

ostro krytykujce urzdzenia Stanów Zjednoczonycli. p. t. ()))serva I ions

sur les Etats-Unis d'Ameri((ue.

Teorj swoje o ri'»wnoci obywatelskiej rozwin^ on szczegi')owo

w trzech dzieacli: 1) Doutes sur Tordre na tu rei des societes

politiques. 2) De la legislation i :>) Des droits et des de-

voi rs du ci t oyen.

.leden z fizjokratów. Mercier de la llivicre. napisa dzieo p. t. O r-

dre naturel et essentiel des societes politi((ues. (l^rzyrodzony

i konieczny porzdek spoeczestw politycznycli). Dowodzi w niem. e ró-

wno zupena jest niepodo]>iestwem lizycznem, i e wasno ziemska jest

wynikiem koniecznoci i sprawiedliwoci )ezwzgldnej, sowem, e ni(M-ii-

wno stanów i wasno ziemska le w osnowie porzdku naturalnego.

Przeciwko tej ksice wystpi Mably z krytycznem dziekiem p. t.

Da u t es sur Tordre naturel des societes politiues. (Wtpli-

woci co do stanu przyrodzonego spoeczestw politycznych). ()l)jawia

w niem krytyk obawie, azali mniemany porzdek naturalny ucznia Ques-

nay"go nie jest przeciwny przyrodzie. «Odkd widz — powiada — e
wasno ziemska zostaa ustanowion, spostrzegam nierówno mienia.

A z tej nierównoci czy nie powinny wynika róne i przeciwne interesy,

wszystkie wady Ijogactwa. wszystkie wady ubóstwa, znikczemnienie umy-

*) Przytaczamy wzmiankowany ustp z listu Potoel<iego: Oorame je eonnais vo3

ourrages, et que le eonseit a suivi vos prineijjes dans te systiMne de linstruetion publi-

que pour les ecoles palatinales, personne assuiement ne sanrait mieux que vous reinplir

cette importante tache.
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sów, zepsucie obyczajów, przesdy i namitnoci?... Zajrzyjcie do w.szy-

slkicli liisloryj a zo!)a(;ZYci<'. ze \vsv:ys!kio nai*ofiy hyiy nlr •-'.one nier,')wnoi^i

mienia. Ohywatelc. py.s/ni z i)(>.iza(-l\v swoich, wzdrygali si za r')\vny('h

sobie uwaa ludzi, zmu.szonych prac zarabia na ycie. Wnel — wi-

dzimy — powstay rzdy niesprawiedliwe i tyraskie. prawa stroimicze

i ciemicze, sowem, cae mnóstwo klsk, pod brzemieniem kt iryci jcz
ludy»*) Takime otwartym zwolennikiem r(')\vnoci jest i na.sz Staszic,

kiedy powiada: « tylko gdzie jest równo, tam jest pok(')j i wolno. Kada
niezgoda jest nierównoci .skutkiem, niszczy ludzi szczliwo, podzi nie-

wol. gul)i kraj. nieci wojn domowa^, która zaws/ce wze spoec-^noci

rozrywa. >**j

Zdaniem Mably'ego. zupena r(')wno daaby si zaprowadzi tylko

przez ustanowienie wspólnoci dóbr. a na tym podwójnym fundamencie

monaly ju zapewni .szczcie ludziom. Przypumy nawet, e prywatna

ziemska wasno bardziej .sprzyja wytworowi bogactwa, to i w takim

razie wspólno dóbr zawsze jest wicej podana. Czy bowiem uprawa

podów ziemskich ma nas i-ardziej obc!';odzi od uprawy przymiotów spo-

ecznych ? I có nam z wikszej obfitoci, jeli ma ona skania do nie-

sprawiedliwoci i wzbogacania si w drodze przemocy i wiaroomstwa?

«Czy podobna naprawd wtpi, aeby w spoeczestwie, w którem chci-

wo.. pr()iio(' i ambicja byyby nieznane, ostatni z obywateli nie czu si

szczliwszym od najbogatszych dzisiejszych wacicieli ?» Pomimo tak

silnego przekonania, autor jednak mniema, e niepodonia ju przywróci

zupenej równoci, a naley tylko stara si o to. ae])y jak najwicej

zbliy si do niej. Rzd. opierajcy si na demokracji, najbardziej przy-

chylny jest dla zasad równoci.

Twierdzenia swoje o równoci i wasnoci wspólnej Mably obszernie

i gruntownie uzasadnia w innem swojem dz iele p. t. De la I e g i s I a t i o n :

przeto pomijamy tu dalsze wywody w tym przedmiocie, a wspomniemy

jeszcze o kilku innych zarzutach, które autor podnosi przeciwko dzieu

Ordre naturel.

Mercier de la Riyicre. idc w lady swego mistrza, który na czele

swych Zda ekonomicznych (Maximes economiques) zapisa przeko-

nanie o koniecznoci nieograniczonej monarchicznej wadzy, uwaa despotyzm

legalny czyli podlegy prawom oczywistoci za najwaciwsz form rzdu

Na to Mably czyni nastpujce uwagi. Oczywisto woliec panujcych na-

mitnoci nie ma takiej potgi, aeby sama tylko kierowaa czynnociami

*) Str. 10 i 11. Oenvres eomplettes de l'abbe Mably. Tome vingt-unieme. Dontes

sur l'ordre naturel des societes politkiues A Paris. MDCCXCVII.
**) Str. 160. Uwagi nad yciem Jana Zamojskiego. Wydanie Turowskiego.



liitlzkicnii. Pozostiiwiciiio prz(M() wadzy i-o/,l(\!.'lei w roku Jediie.Ljo c/owioka

w kadym ra/ic jest izcc/a iia(]('r !iioli(V,i)i('c/,n;i. all)<)\\ iciii losy spolcczeii-

slwa iiaia/a na diWoliKir liidzk. Drspoly/ni chiski, klory wzbudza niemal

iiwiol)ienie w autorze dziea Ordre naturel, zbadany dokadnie przez

naszego inil)licyst, okazuje si Jednym z nj.t,'orszycli despf)tyzm(')W. I wa-
nie dla tego, azel)y eaa wadza nie spoczywaa w rekacli jednej lub

kilku osób. naley wadz prawodawcz oddzieli od wykonawczej, co

wbrew krytykowanemu aufoiowi. jest rzecz moliw, atw do przepro-

wadzenia i zgadzajc si z prawdziw(!mi interesami narodu. Cay naród

moe a nawet powinien bra- udzia w prawodawstwie, poniewa «zmusza

go to do my.lenia i uczenia si, a jeli posiada ju owiat, to przeszkadza

mu zapadat' w odrtwienie i ciemnot.* Do zgromadze prawodawczycli

naley wybiera przedstawicieli ze wszyskicli stanów, co zreszt i dzieje

si we wszystkicli znanych w Europie sejmacli i stanach jeneralnych,

z wyjtkiem Polski. Hzdem wszake najlepszym — konkluduje autor —
w kadym razie jest ten, który si najwicej przyczynia do rozwoju do-

brycli obyczajów.

Dzieo : De la 1 e g i s 1 a t i o n o u p r i n c i p e s des I o i x ((*) prawo-

dawstwie czyli zasady praw) zawiera szereg rozumowa, majcych wielk

donioso dla kadego mylcego czowieka i powinnol)y by jedn z naj-

bardziej upowszechnionych ksiek. Z tego powodu zastanowimy si nad

ni duej, zwaszcza e kwestj rów^noci )ada — e tak rzek — wszech-

stronnie. Rozpraw^a ta jest ujta w form rozmowy pomidzy trzema oso-

)ami: Szwedem, Anglikiem i autorem: waciwie jednak dyskusja toczy

si tylko pomidzy dwiema pierwszemi osobami, z których Szwedowi autor

daje wybitn rol badacza filozoticznego; ten ostatni rozumuje i rozprawia.

Anglik za czyni tylko niewielkie uwagi lu) podnosi pewne zarzuty.

llozmowa zaczyna sie od tego. e Anglik nagania postpowanie

ówczesnego sejmu szwedzkiego a ciwali polityk ekonomiczn swego kraju.

Podug niego, sejm szwedzki swemi rozporzdzeniami, wymierzonemi prze-

ciwko z^ytkowi. przyczynia si do powstrzymania rozwT)ju handlu, przemysu

i bogactwa narodowego. Szwed jednak nie mniema, aeby warto byo

ubiega si o bogactwa, gdy dziaaj one take i ujemnie. Szczcie ra-

czej w nas samych spoczywa, anieli w przedmiotach nas otaczaj("ycli.

Nie zachwyca si Jjynajmniej nad i)()lityk angielsk, która doprowadzia

naród do zacignienia olbrzymich dugów i prowadzenia nieustannych

wojen, która mnoc bogactwa, przyczynia si do wzmocnienia niespra-

wiedliwoci jednych wzgldem drugich, do spolg.)wania dzy zysku, do

upowszechnienia przekupstwa. Nie gorszy si take ubóstwem swego kraju,

sdzi l;owiem, e >iedni obywatele wicej .szanuj prawa, anieli bogaci.
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e przy ubóstwie atwiej zachowa^ dobre obyczaje, e wolno ceni si

wi(;e,i lam. Ljdzie niema pokusy do wzlioj^Mcnnia si.

Prowadzc- jednak w ten sposób rozmow — powiada Szwed -

nie dojdziemy nigdy do adnego reznltatii. Od ra/.u bowiem przystpujemy

z gotowemi twierdzeniami niby aksiomatami. Tymczasem naleaoby je

oceni. Naleaol)y zbada przedewszystkiem zasady, na których powinno

si oprze kade prawodawstwo. Powinnimy wic zgbi serce ludzkie

i jego uczucia. Wpatrujc si w nie. z przera3niem wid^. e «mio
wasna jest bodcem wszystkich naszych myli, ruchów, czynnoci. Spusz-

czajc si jednak w gbiny serca ludzkiego spostrzegam take, e mio
wasna jest cznikiem, ktf')ry nas jednoczy w spoeczestwo; jeliltym nie

kocha siebie sameno. czy bybym w stanie kocha podobnego sobie?**)

Odkrywam nadto w sercu inne uczucia: lito, wdziczno, potrzeb ko-

chania, obaw, nadziej, mio sawy, ch wspózawodnictwa i t. d., które

su do okieznania mioci wasnej i przyczyniaj si do wzmocnienia

wzów spoecznych: lecz le pokierowane mog sta si ródem licznych

klsk ; naprzykad, « wspózawodnictwo, jeli si wyrodzi w zawi i za-

zdro, pociga wszdzie za sob nienawi, niezgod i zamieszanie. > Naley

zawsze pamita o em. e prawa skoro maj by dobre, powinny si

zgadza; z przyrod czowieka, powinny si zblia do prostoty stosun-

ków spoeczestw pierwotnych.

Sowa te zainteresoway mocno Anglika, prosi wic Szweda, aew
rozwin systematycznie swoje pogldy. Stanowi one waciw tre sa-

mej ksiki.

Zajrzawszy w gb" serca ludzkiego, widz — powiada Szwed — e
przyroda chce, aby ludzie byli równi sobie; poczya ona równo z za-

chowaniem naszych spoecznych przymiotów i naszego szczcia, (idzie

panuje równo, tam atwiej zapobiedz wszelkiego rodzaju naduyciom,

tam atwiej zapewni usta woin si wykonania: gdzie cnoty i talenty sta-

nowi tylko o znaczeniu ludzi, tam i wspózawodnictwo, sprowadzajc-

w innych warimkach szkodliwe nastpstwa, utrzymuje si w susznych

granicach. Kówno. opiera si na sprawiedliwH)ci. Przecie my wszyscy

rodzimy si równemi? Mamy te same organa, te same potrzeby, ten sam

rozum, (^.zy nie nale do wszystkich ludzi te dobra, które przyroda roz-

.^iaia po ziemi? « Gdzie dostrzeecie zasad nierównoci? Czy powytyka'a

ona na pola!) granice? Czy utworzya dla kadego osobne dziedzictwo?

F^rzecie nie stworzya ona ani bogatych, ani biednych. » «Im ywszem

stanie si uczucie równoci, tem mocniej przyczyni si do szczcia. Nigdy

*) Str. 29. Oenvres eomplettes de Tabbe de Mably. Tome dix-septieme. A Paris.

MDCCXCVm.
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nie moe ono wyrodzi sio i sta*'- wystpkiem, alliowiem ni,'ily nie mo^e
l>y<' ni('s|»ra\vi('iili\v('m. Oddalajcie od tyraiislwa i niewoli. Jednoc/y ludzi

i slauia wspólny dla nidi interes. (Ic/ncie równoci iiinjcsl niezcin innem,

jeno iifzuc-iem osobistej j^odnoci. V)Zwoliwszy mu uskil>iia<-. Indzie siali

si niewolnikami; oywiaje je. stan si na nowo wohuMiii.'

Im wicej si zastanawiam, tem wicej przychodz do le-^^o przeko-

nania, e nierówno spoeczna i majtkowa na.jpolniej przyczynia si
do demoralizowania ludzi. Z!)yleczne potrzeby zradzaj;i w nich pragnienia.

kl()re nie s potrzebne do prawdziwe.go ich szczcia, i zaraaj umys
przesdami miesznemi i szkodliwemi. Dziki nier')wnoci. przyzwyczailimy

si ceni('; cnot mniej od wielu rzeczy jezpoytecznycJi a nawet zgubnych.

W|)atrzyw.szy si dokadniej w acuch wysl))ków i zbrodni, przycho-

d>:imy do j)rzekonania. e nierówno inajlkowa jest pierw.szem ici

ogniwem: ona jest rzeczywistym j)owodem wsirznie i rozruchów si)o-

ecznyeii. które jedynie po zaprowadzeniu równoci usta mog. (".hciwoc-

pomnoenia swych bogactw uzbroia jodan naród |)rzeciwko drugiemu.

1 ku wstydowi naszego rozumu mamy dwie miary postpowania ludzkiego:

'za zodziejstwo bogaci wyznaczyli kar mierci, poniewa sami mogliby

by okradzeni; zdo)ycze za pastwowe uwaaj za dobre, albowiem sami

bywaj zodziejami narodów. >>

Zgadzam si na to — wtrci Anglik — e r(jdzimy si równi

:

z podobnemi organami, potrzebami i tem samem prawem do samorodnych

podów ziemi. I^ecz niejednakowe i n:er(')wne mamy skonnoci, siy i zdol-

noci. Iiówno. w kt(')rej rodzimy si. jest tylko chwilowa. I w samej

rzeczy dla podtrzymania i rozwoju spoeczestwa, dla przestrzegania, aby

wykonywane l)yy prawa, konieczn jest wadza, koniecznemi s urzda.

a wic konieczn jest podlego jednych drugim: a to nie da pogodzi

si z lównoci. kt(')rej pan dasz.
iónica. kt(')r spostrzegamy dzisiaj w skonnociach, siach i zdol-

nociach ludzi — odrzek filozof .szwedzki — nie i)rzedstawia wcale do-

wodu, aeby równo istnie nie moga. Nie trzeba obecnego ustroju bra
za jedno z tym. który by pierwotnie. Pc^trzeby naszych ojców byy bardzo

skromne, nie moga wic zachodzi wielka rónica w ich skonnociach.

Dopiero zaprowadzona nierówno wyrodzia róne i)otrzeby. nawyknienia.

prze.sdy. flo do i(')nicy zdolnoci, to g(')wnie \vyrai)ia j odmienne wy-

chowanie: u jednych zdolnoci zostaj przytumione, u drugich rozwinite,

.lednakow^o wychowania wytwarza wiksz ntwnoe- uzdolnie. Nie na-

ley take przecenia rónicy siy, nie daje ona wyszoL-i jednym nad

driigiemi. Shibsi zaw.sze mog poczy- si razem i poskr )mi naduycia

silniejszego. (".
> wicej. r(')nic.i uspos(jbieii i i)rzymiotóvv zamias' hyc; pod-

staw nierównoci, przeciwnie suy do cienienia wzr)w spoecznych;
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c/vui liowicm jodnycli poytcc/iuMiii dhi (irii:i^'icli. doponiM;^';! <1() zaspoko-

jeni;! p()tr/('!> naszyci) i zachca do wymiany ns!n,^. Zalczno*'- pewna Jcsl

koincczna w spoloczoiislwic i nic niweczy równoci. I 'odda ji^ny si wadzy

w <:ianicacli |)iaw;i. kt(')rc .-anii uznajemy i któremu zarówno wszys(;y

nkjfamy. .Icli wybór i usunicie osóh. dziercych wadz, od nas zaley,

i jeH sami j spi'awowa(- moemy, lo zaleno- od takiej wadzy uU' jest

przeciwn ri')wn()ci.

Ilozumowanic to jednak nie |)rzekona() An!:^lika. Najlepszym dowo-

dem — rzek — e nierowiio j(>sl koniecznym przymiolem spoeczestwa,

suy ta okoliczno, e jaickolwiekJjy podzielono crunta na r<'»\vne czci,

to wszake po upywie pewnego czasu, okazaaby si znowu r(')nica ma-

jtkowa. kt(')ra oczywicie sprowadzil'a)y r')ni(;c stanowiska spoecznego.

Ustanowienie podziau .gruntów v pewnych równolegycli przestankach

czasu miaoby ten skutek, e w ostatnich latach posiadania nie staranoby

si wcale o upraw roli. a pr/ytem powstayby intry^n i stronnictwa. kt(')re

przyczyniyby si ostatecznie do ui)adku rzeczypospolitej.

Przykad Spartaczylv(')w — zdaniem Szweda — poucza nas. e
istnieje rodek trwaego zapewnienia równoci obywatelskiej. Porzdek za-

prowadzony przez I^ikurga, przetrwa szeset lat; ani zapa wic, ani

lanayzm nie podtrzymyway go. Przyczyn jego trwaoci byo to. e pra-

wodawca nie zadow(^lni si podziaem gruntów, lecz uzna je za wasno
rzeczypospolitej. a ta wyznaczaa rodzinom pewnie nadziay do czasowego

uywania. rodkiem wie c. który moe utr^sali równo- i szczcie/ jest

wsp(')lno mienia.

Czsto powtarza si zdanie, jakoby bez prywatnej gruntowej wa-
snoci spoeczestwo nie mogo istnie. Jest to mylne twierdzenie. « Ludzie

zrzeszyli si. poniewa mieli przymioty spoeczne, i poniew^a potrzeby

skaniay ich do wzajemnego w^spierania si i usugiwania sobie. » Spoe-

czestwo zawizao si jeszcze wtecy. kiedy ludno nie Ijya wielka,

i kiedy samorodne pody, ryboóstwo i myliwstw^) wystarczay na jej

utrzymanie. Wreszcie, kiedy okazana si po[rze')a uprawiania ziemi, w^a-

ciw.szem jest przypuszczenie, e « ojcowie nasi. zmuszeni pracowa celem

pozyskania ])ytu dogodniejszego dla siebie, poczyli si w swej pracy ra-

zem tak, jak ju przedtem poczyli swe siy, tworzc potg spoeczn:

p(.)czywszy za prac przy uprawie, musieli te wspólnie zbiera i z pola.»

Z ustpu tego przekonywamy si, e May v>''.r i } z Kouss?;ui

tak co do przyczyny zawizania si spoeczestwa jakote co do tego, e
wasno gruntowa ju na samym |)ocztku swego istnienia ntjsia cha-

rakter przywatny. W1)rew mniemaniu t^usseau, e zawizki spoeczestw^a

byy dzieem dobrowolnej umowy, sdzi, e byy one naturalnym wynikem

przyrodzonycli warunków organizmu ludzkiego; wbrew take autorowi
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Umowy S|)ule(/ii(>J. pi'zypiiszczah ze w i»ierwolnycli spopozeiistwach wa-
stu)('' .m'iiiil(»ua musiaa by wsj) jln;^. nie /a osohisU^. Toghidy \o Malily"('go

zyskay naslopiiie polwicrdzenie naukowG.

Wszelako i Mahly wraz z wsp')czcsnemi mylicielami upatrywa za

wiele wia.loinoci w ro^^wojii poc/.iitkowym spoeczeiislw. Hadania jednak

historyczne i etnoi^raiiczne pr/ekonywiij. ze na |)()c/4tkii niewiadome
l)i)di'e pr/;e\va:ij nad wiadomemi. i d )piei'() z l)i(V'iiem dziejijw znaczenie

nslatnicli wzma.tra si. To te przemiana wasnoci wsp;')lnei na indywi-

diiain w uosj)odarst\vie gminnem odhyla si nie pod wpywem jakiciibd

wyrozumowa ycli pobudek, lecz wprost wskutek osabiania si zwizku
rodzinnego. (Jmina rodowa (r^f'xn) — powiada Dyonizjusz Halikarnaski —
zamien'a si w miej^^cow (ro7j.'xr;). Skoro wic wzy wsp')lnoci rodzinnej

zaczy sabn pomidzy obywatelami yminy. coraz, trudniejszem stawao

si pogodzenie osolnstych interes nr. Mogy przeto i spory, wynikajce

z powodu nier('»wnej pracy, przyczynie- si take poczci do podziau

gruntów.

Spór dalej si toczy. Anglik wynajduje nowy zarzut przeciwko wspól-

noci dóbr. Zdaniem, jego — staaby si ona przyczyn t)drtwienia spo-

ecznego, albowiem wasno osobista jest wanym bodcem do pracy.

Zaniedbanoby wtedy upraw roli, otrzymywanoby skpe plony. Jaki

ndzny widok pr:-cedstaw!a'yby .spoeczestwa, któro musiayby )y bardzo

mae. gdyby chciay si rzdzi z.isadami komunistycznemi ! .iakaliy to

dnjhiazgowa bya czynno urzdnik:)W, którzyby nadzorowali zbiór plonu,

zwiedzali pracownie i zajmowali si podziaem ywMioci i odziey! Wreszcie

porzde!; taki musiaby by powszechny, gdy inaczej te ludy. któreby

rzdziy si wspólnoci majtkow, stayby si upem tych. col^y jej nie

uznaway.

Trzeba koniecznie — mniema filozof Szwed — bra w uwag te

usposobienia, które staj si waci\vo.ci czowieka wskutek jego wycho-

wania. W spoeczestwie, w którem od lat najmodszych rozwija bdziemy

poczucie wspólno.ci. czowiek dojrzay innemi bodcami Ijdzie si kiero-

^va anieli dzisiaj, kiedy rozwijamy w nim pragnienie nabywania, w^zbo-

gacania si. .lest to prawda niezaprzeczona |)0 wszystkie czasy, e nie

pracuje si z takim zapaem dla innycli jak dla samego siebie. Lecz któby

utrzymywa, e niezmordowany rolnik, ki iry zela o wiele obfitsze ))lony,

anieli tego wymagaj jego potrzeby i jego rodziny, nie j)racowa sam dla

siel)ie? 'Zaprawd, pracow^a on take bdzie dla samego siebie, jeli prawa

zdoaj do jego pracy przywiza'; chwa i powaanie. Dzisiaj, kiedy pa-

nuje zej)sucie. widzimy jeszcze ludzi, którzy pobudzani oznakami szacunku

i p(jciwa wasnego sumienia, scz. (! pracuj dla wasnego dobra,

powicajc; si waciwie dla dobra publicznego. Dla czegóby wspólno
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dóbr nie miaa tworzy; bohaterów? Jestemy czynni i pracowici przez

ciiciwo(': bylibymy tacy. zastosowujc si do skonnoci przyrodzonych,

przez poczucie obowizku, dla uniknienia pogardy i i)rzez ch doznania

przyjemnoci, która towarzyszy szacunkowi*. Przypu(-my atoh. e przy wspid-

noci d(>br mniej obfite byyby plony, anieli w ustroju. ojjar[ym na wa-
snoci osobistej. To czy nie korzystniej dla rodzaju ludzkiego posiada wicej

cnót anieli l)0gactw inaterjalnych? Znow^u povv la aj niektórzy, e w ta-

kim razie zmniejszy si ludno. Mojem zdaniem. « lepiej byoby liczy

tylko miljon ludzi szczliwych na caej kuli ziem.skiej, anieli widzie U)

niezliczone mnóstwo ndznik(')w i niewolników, którzy yj na wpó
w znikczemnieniu i ndzy >.

Mably tak samo jak i Kou.sseau jest przeciwnikiem wielkich pa-
stwowych kompleksów, wykazuje ich niedogodnoci i mniema, e byoby

korzystniej wielkie pastwa podzieli na mniejsze federacyjne rzeczypo-

spolite. Ilousseau uwaa nawet rozlego pastwow za gówne ródo
klsk rodzaju ludzkiego.*) Mably nie mniema take, aeby potga pastwa
polegaa w wielkiej jego ludnoci i ogromnej liczbie onierzy. Prawdziw
si stanowi raczej : ad i sprawiedhwoc'-. umiarkowanie i mstwo. atwiej

za rozwin te cnoty w rzeczypospolitej. opartej na w^spólnoci dóbr.

anieli w innym ustroju. Suszne przytem Plato uczyni spostrzeenie, e
wojsko, pochodzce z naiodii ubogiego i szczliwego, odniesie zwycistwo

nad liczniejsz nawet armj bogatego pastwa. onierz wstrzemiliwy

jest lepszym l.-ojownikiem. anieli przyzwyczajony do zbytku. W rzeczy-

pospolitej. gdzie równo i wspólno('r s potnemi cznikami, gdzie kadv
obywatel wszystko jest winien swojej ojczynie, obojtno na losy swego

kraju nie moe istnie. «^OIjywatele takiej rzeczypospcjiitej porctwnaj po-

oenie swoje z tem. w jakiem znajduj si nieprzyjaciele, zamierzajcy ich

podbi; a wówczas, dumni ze swojej równoci, zazdroni o swoje wolno,
spostrzeg, i przechodzc p )d panowanie cudzoziemskie, mog wszystko

straci, i rozpacz, co ich ogarnie, spotguje w.szystkie ich cnoty». Mably

wic — .jak widzimy — wraz z Morelly'm przyszed do przekonania, e

*) Colleetion eomplete des oeuyres I. I. Rousseau, citoyen de Geaeve. G-er.'eve.

MDCÓLXXXII. T. II. W uwagacli nad rzdem Polski, w rozdziale pitym (Wada kardy-

nalua) powiada: „Grandeur des nations! Etendue des Etats I premier et principale souree

des mallieurs du genre humain, et sui-tout des ealamites saus nombre qui minent, et

detniisent les peuples poliees. Presque tous les petits Etats, Repub]iques et Monarehies in-

ditftTemment, prosperent par cela seul qu'ils sont petits, que tous les citoyens sy con-

naissent mutuellement et sentregardent, que les ehefs peuret voir par eux-memes le mat

qui se fait, le bien qa'ils ont a faire, et que leurs ordres s'exeeutent sous leurs yeux.

Tous 1l'S grands peuples eerases jour leurs propres masses gemissent, ou eomme vohs dans

Tanarehie. ou sous les oppresseurs subalternes qu"une gradation neeessaire force les

rois de leur donner. Str. 267 i 2(56.



94

wspólno mienia .sianie ai now tarcz obronn dla .spoeczestwa

i uczyni je .silniej.szeni wobec najazdu nieprzyjacielskiej^o. Spoeczestwo,

spojone wspólnoci majll^ow. bed/ic zyodnif^j.szein. ale nie zrzeknie si

potrzeb wyszych i zawsze czynneni w tym kierunku zostanie. Niema

wic obawy - mniema nasz aulor — aeby in-zednicy ])otrzebni byli

lylko ilo podizduej drobiazgowej ])racy. Zreszt, czy nie szlachetniej

zajmowa si ywieniem i odziewaniem ludzi, anieli otwieraniem sobie

róde zarobków nieprawych?

— Pan mnie przestraszasz — odrzek Anglik. — Sdziem, e wskaesz

pan rodki polei)szenia naszych praw. klón^by sprowadziy wiksz .szcz-

liwo. Tymczasem |ian dowiode, e znajdujemy sie w pizepaci. z której

wydoby si niepodobna. Wiem. e pan posiadasz niezomne zasady i e
p(')jdzie.sz za przykadem Platona, wskazujc konieczno zaprowadzenia

wspólnoci dóbr...

— Prosz nie wtpi- — rzek lilozoC Szwed — e gdybym móg
przypu.szczaó mono- wyrwania przesdów, obaamucajcych nasz umys,

i okieznania namitnoci, despotycznie nad nami panujcych, nie wahabym

si radzie- zaprowadzenie najwikszej pomidzy ludmi równoci, która jest

moliwa tylko przy wspólnoci mienia. Najbardziej temu przeszkadzaj

chciwo- i próno.. «.lest li si bogatym? Chce si by wielkim, .lesl

li si wielkim? Chce si by bogatym, .lest li si )0gatym i wielkim?

Chce si )y jeszcze l)0gatszym i jeszcze wikszymi* Ci ludzie nie s
w stanie rozumie r(')wnoci. lecz i nisza klasa nie ma jej poczucia

:

wobec bogatych i monych j)a.szczy si ona i nadskakuje, na uboszych

spoglda z góry. 4.ud ma uniesienia zuchwalstwa, lecz nie rozumie; za-

sady równoci*.

Co ma czyni jednak prawodawca, chccy podnosi- i rozwija za.sad

równoci w spoeczestwie? -Powinien naladowa sternika, którego wiatry

przeciwne odwracaj, gwatownie od waciwej jego drogi. Nie poddaje si

on ich impetowi, lecz lawiruje, ukada swoje agle w ten spo.sób. aeby

pyn j.ak najbliej od polizebnej mu drogi. Namitnoci, które rodzi

wasno. j,rywatna. .s w pastwach tcsm. czem s wiatry na morzu ».

Dwie gównie namitnoci ))owslaj pod wpywem wasnoci- prywatnej;

.s to: chciwo i ambicja. Przeciwko nim te walczy przedewszy-

stkiem. naley.

Dla zapobieenia rozwojowi i wzmaganiu si chciwoci oddzielnych

obywateli, koniecznem jest. aeby samo paiistwo w gospodarstwie swojem

przestrzegao: oszczdnoci, przestawania na malcim. innarkowania. Sztuka

pi-awodawcy polega na tcjin. aeby znuiiejszac- potrzeby paiistwa. nie za
}iowikszac'- j(;go dochody. Podiitki powinny byc- tylko jednego rodzaju:

bezporecinio spadajce na grunta. Pomijajc w.szelkie inne rozumowania.
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widzimy, e przy porednit-h podalkacli musz je pacie- ludzie, co nic nie

niaj : z:e pastwo sztucznym wykrtem odbiera cz zarobku od tych.

kt(')rzy wasnemi rkami, wasn i)rac. wasnym potem przyczyiiij si

do uprawiania i obrony ziemi, lubo sami nic na niej nie posiadaj. «nez-

poredni nnlir na ziemi u|jrzedza nieuslannie rzd i obywateli o ich

wzajemnych potrzebach: przeciwnie, po.rednl podatek pozostawia urz-

dnikom tysic pretekstów i tysic rodków sztucznych do zadowalania

swych namitnoci i o.szukiwania ludu>. W zdaniach tych Mablyeyo sy-

szymy odgos przekonali fizjokratycznych i napotykamy .>^uszn ocen
podatków porednicli. którym ostatecznie Lassalle w wietnej swojej obronie

przed sdem )erliskim zada — rzec mona — cios miertelny.*) Potpia

on take zwikszajce si zaciganie dhigów przez pastwa i dowodzi, e
pace wielkie nie s szlachetnym bodcem do podniecania gorliwoci

urzdników.

Dajc przykad z góry i zaprowadzajc umiarkowanie w wydatkach

pastwowyci i yciu urzdników, naley si take przyzwyczaja wszyst-

kich obywateli do miernego uywania, f^i, co uwaaj, e zbytek jest po-

yteczny w yciu spoecznem. rozsiewaj zasady, godne pogardy. Powia-

daj, e wydatki zbytkowne daj .rodek do ycia biednym. «Zapobiega

ndzy biednych szalestwem bogatych, znaczy jeden bd poprawia dru-

gim, czyli popenia dwa bdy. Bogaci lepiejby zrobili, gdyby zakopali

swoje zoto, wówczas siebie oddaliljy tylko w pogard; inaczej czyni oni

wystpnemi wszystkich tych, którzy im zazdroszcz, podziwiaj ich i chc
ich naladowa ». « Przyznam si — powiada dalej autor przez usta Szweda
-^ e nie rozumiem, dla czego prawa zbytkowe. tak zalecane przez sta-

roytnych, s dzisiaj w takiej pogardzie*.

Autor mniema, e zawód kupiecki, którego gówn pobudk jest ch
zysku, w adnym razie nie zasuguje na protekcj rzdu. (Todnem jest

uwagi, e pisarze, rozmiowani w zasadzie równoci majtkowej, zawsze

wypowiadali sw niech do kupiectwa. która — trzeba przyzna — nie

jest bez susznej podstawy, ^orednictwo zamienne jest poyteczne a nawet

konieczne, lecz tylko wówczas, jeeli wykonywa si przez moliwie naj-

mniejsz liczb osób i jeeli jest tylko zawodem, dajcym skromne i mierne

utrzymanie. Lecz w rzeczywistoci widzimy odmienny stan rzeczy. Jeeli

pomidzy wytwórc i spoywc jest maa liczba poredników, to staj si

wówczas monopolistami i dochodz do olbrzymich najczciej majtk('nv.

Mona pod i)ewnym wzgldem powiedzie, e oni to pooyli kamieii w-
gielny pod kapitalistyczny ustfoj. Jeeli za liczba poredników zwikszy

*) Porednie podatki i pooenie klas pracujcych — Ferdynanda Lassalle'a —
przeoy K. W. Lwów, 1878.
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si, to wzmoe si wspózawodnictwo, walka kapitaów, wprowadzajca

niepewno w stosunki ludu pracujcego, i pomnoy liczlj spoywców,

którzy bardzo mao a czsto nic prawie nie przyczyniaj si do wytwa-

rzania ogólnego zasobu. Nasze spoeczestwo jest dotknite plag ogromnej

liczby kupczcej ydowskiej ludnoci. Masa ta ndznic ywicego si pro-

Iclaijalu pdzi ywot pasorzytny, nader szkodliwy dla zdi-owia caego orga-

nizmu. 1 dla tego zakadanie stowarzysze spoywczych, sprzeday surowych

matcrjaow. zaliczkowych jest w pewnym wzgldzie dobrodziejstwem dla

spoeczestwa, albowiem powstrzymuje rozrost pasorzytnego proletarjatu

przekupniów i lichwiarzy.

Wanem jest take — zdaniem Szweda — ograniczy dowolno
przekazywania spadku. I^rawa, dotyczce spadkobierstwa, testamentów,

przechodzenia wasnoci ziem.skiej, powinny dy ku moliwie równiej-

szenm podziaowi majtków pomidzy mieszkacami. Prawa agrarne, ogra-

niczajce ilo posiadanej ziemi, s bardzo poyteczne, .lest to bdne
zdanie, jakoby one zgubiy rzeczpospolit rzymsk: przeciwnie, pogwacenie

ich miao zgubne dki niej nastpstwo. Powiadaj, e wiksze majtki nie

pozwalaj zaniedbywa rolnictwa. Lecz có ta korzy znaczy wobec

wikszej niekorzyci. « Niech plony bd mniej obfite, ale niech rzeczpo-

spolita nie dzieli si na patrycjuszów i plebejuszów. Wreszcie — przecz

— jakoby prawa agrarne szkodziy rolnictwu. Zbyt wielkie majtki ska-

zuj grunta na jaowo. mniejsze za posiadoci s wanie najlepiej

uprawiane*. — Stosujc to do nas (Francuzówj — powiada autor od

sieie — (-o si m')wio o prawach agrarnych, zrozumiaem ich mdro..

Widz bowiem w naszym kraju, e «chciwo bogatych zagarnia wszystkie

dziedzictwa, a prawa nie sprzeciwiaj si temu przywaszczeniu i nie daj

pomocy biednym. Pez wtpienia, dowolno nie moga wymyle nic

bardziej sprzecznego z celem, którzy ludzie, czc si w spoeczestwo

zaoyli sobie, jak rzd feudalny, l^)mimo jednak upieslwa, bezrzdu,

gwatów i wojen domowych, kt'')remi si odznacza, takie spusto.szenie nie

panowao po wsiach jak dzisiaj. Kodzaj honoru, gdy si liczyo wielu

wazalów na swojej ziemi i miao si wielk liczb poddanych, by —
— rzec mona — antydotem przeciwko tyraiii lennych stosunków. Na-

czelny pan nie chon wszystkiego, co go otaczao. Ic.-z ddeli ziomi na

czci, powikszajc liczb swych obj'oucow. i rodziny mnoyy si pod

jego protekcj. Lecz kiedy zburzono taki poi-zdek. grunta |)rzestay sta-

nowi o goijnoci waciciela, a miay tyiko warLo stosown do swego

dochodu; w'»wczas objawia si ch garnicia do siebie wszystkich po-

siadoci. Na prz"strz('ni. kti')ra niegdy )ya p)dzi(!lona pomidzy licznt;

i-odzi'iv. yjce na niej uczciwie, w^idzimy t(!raz tylko jcdiK^go pana. który

dokoa otacza si szerok pustyni. Aeby powikszy swoje dobra, nie
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wzdrygano si kupowa dziedzictwo nieszczliwych wocian i skazywa

ich na ubóstwo jeszcze twardsze od niewoli ich ojców. Wioski nasze

napeniy si ludmi wyhlademi i wychudemi, którym pozostay tylko

rce do ndznego wyywienia nieszczliwej rodziny.* Ustp ten cay ywo
przypomina nasze stosunki galicyjskie, gdzie z upadkiem dawnego znacze-

nia dworów szlacheckich i zniesienia prawa, ogradzajcego cao mniej-

szych posiadoci, rozpoczo si na wielk skal wywaszczanie wocian,

gównie przez ydów lichwiarzy.

S chwile w yciu narodów — powiada Szwed filozof — kiedy te

ostatnie gotowe s do wszelkich reform, byle tylko ocali sw wolno
i niepodlego. W takiem wanie pooeniu znajduje si Polska, Szwecja,

Korsyka. « Dopóki Polsce nie grozia zupena zaguba jej wolnoci, dopóki

cz monych znajdowaa korzy w anarchii : dopóty liczne burze,

wstrzsajce narodem, bezuytecznie przemijay dla niego. Lecz teraz,

kiedy Rosja odsonia swoje ambitne plany, kiedy rozpostara jarzmo za-

równo nad wszystkiemi a z króla zrobia sug swej woli; kiedy kademu
polskiemu szlachcicowi grozi to samo, czego dowiadcza kady Rosjanin.

i kiedy czuje on. e te prawa, co stay si przyczyn klsk, nie mog
naprawi pooenia narodu. — niewtpliw jest rzecz, e pragnie reformy

swego rzdu, .leli Polsce uda si przy pomocy Porty zrzuci jarzmo, to

tylko ciemnota moe przeszkodzi jej do naprawy swego ustroju: dosy

ona cierpiaa, aeby miaa odpycha lekarstwo, mogce j uleczy od nie-

szcz, jakkolwiek byoby ono gorzkie.* «Rezwtpienia. piknie jest za-

grzeba si pod ruinami swej ojczyzny, lecz jeszcze pikniej — wznie
wielki gmach nad jej zwaliskami. -> Niestety, uprzywilejowana cz narodu,

w rkach której spoczyway losy caego pastwa, nie mylaa w podobny

sposób, jak tego dowioda póniejsza historja.

Ambicj Szwed uwaa za szlachetniejsz wad od chciwoci, chocia

pierwsza czsto powstr-ymuje drug. Prawa powinny tak samo i j ogra-

nicza, i^rzedewszystkiem samo pastwo ma pamita, e prawdziw wiel-

ko zapewnia wewntrzna sia, a nie ogrom terytorjalny. Wojn zaczepn

naley uwaa za zbrodni. Nie droga zaboru, ale dobrowolnego po-
czenia si, federacji, prowadzi do siy i utrwalenia stosunków. Wojna

jest tylko suszn w obronie rzeczypospolitej. Pamitajc o tem, trzeba

nauczy obywateli, aeby clitnie umierali za ojczyzn, aeby mstwo naj-

wyej cenili po sprawiedliwoci; trzeba dzieciom od kolebki wpaja szacu-

nek dla obroców swego narodu.

Ludzi, dziercych wadz, naley postawi w takiem pooeniu, aeby
nie mogli dogadza zachciankom swojej prónoci. Nie wypada wic ich

wybiera na duszy przecig czasu. Naw^et gdyljy z powodu krótkich ter-

minów zdarzao si usuwa istotnie zdolnych i poytecznych ludzi, to

7
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i w takim razie pamitajmy, ze dobra konstytucja jest waniejsz dla

spoecz(>stwa. anieli wielcy Indzie. Im lepsza jest organizacja narodu,

lem od urzdników mniej wymaga si nadzwyczajnych talentów.

Kównie jest wanem. aeby prawa i zachowanie si rzdu nie po-

niay nikogo w spoeczestwie. «Mao si zwaa na interesy tych tumów,

które nazywamy pospólstwem. Zamiast codziennego i coraz wikszego po-

niania tych obywateli, którzy i bez tego s zawsze gotowi zapomina, e
s ludmi. — naleaoby ich uczy pojmowania w^asnej godnoici. hn wi-

cej ich ponia si bdzie, tern próno monych i bogatych stanie si

bezmylniejsz i uciliwsz.* Dla czego ustawy zawsze maj przemawia

do ludu w tonie gronym? Dla czego agodno i wyrozumiao nie maj
ich odznacza? « Barbarzystwem jest kara lud za jego gupot, na któr

go skazano. Uczucie obawy nie jest jedynem, które nam daa przyroda

dla utrzymania karnoci. Dla czegó polityka uywa go tylko ?» Powinna

ona raczej uszlachetni lud. wydwign go z ndzy, która go zbydlca.

Ci, co maj ster wadzy w rku, powinni pamita, e «ebractwo zbez-

czeszcz i osabia rzd. .lamuny bogatych nie naprawiaj zego. 1 jeli

chcecie, aeby wystpki bogatych nie wyzyskiway wystpków ludu ubo-

giego, — wygnajcie ubóstwo. >> A wyzyskiwanie to — musimy doda od

siebie — jest straszne, ono to podsyca istnienie najobrzydliwszego raka

w spoeczestwie, prostytucji.

Ustanawiajc, e urzdy maj by wynagrodzeniem zasugi, i e
kady, kto si odznaczy cnot i zdolnoci, bdzie móg je otrzyma, wzbu-

dzimy w spoeczestwie szlachetne wspózawodnictwo. Chodzi tylko o to,

aeby istotna zasuga a nie intryga doprowadzaa do posad. Ta ostatnia

jest tak przebiega i tak nie przebiera w rodkach, e moeby yczy na-

leao, aeby obsadzanie urzdów odbywao si za pomoc losowania —
jak to czyni Szw^ajcarowie przy tworzeniu trybunaów. «Los moe by
czasami sprawiedliwy, lecz o intrygach nigdy tego powiedzie nie mona.»

W kadym razie droga wyborów jest lepsz od mianowania z góry. «Na-

ród moe bdzi, lecz to nie jest racja, aby go pozbawia prawa, które

naley si mu. i bez którego popadby w niewol. Jeli popenia bdy,
trzeba go w tem objani, zainteresowujc do spraw publicznych, i stara

si zapobiedz temu, aeby nie trwa w swych bdach. » Autor jest prze-

ciwny potajemnemu gosowaniu, lubo przy dzisiejszych warunkach tylko

ono moe zapewni prawdziw niepodlego zdania.

Prawa dostojnie ze (dignitaires), majce na celu okieznanie am-

bitnych de, tem .s doskonalsze, im wik.sz zaprowadzaj równo
pomidzy rónemi stanami. <'Mnie si zdaje — powiada bardzo susznie

autor — e stany ni.sze mus/4 z dnia na dzie traci swoje znaczenie,

jeli l)d cierpliwie znosi chociaby najmniejsze naduycia i nie bd,
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stara si o pozyskanie coraz wikszej potgi. Wiem. ke oskara je bd
o hiintowniczo. nazw nieprzyja(;io!?ni spokoju publicznego; lecz te same

wyrzuty lobiono lake i tryltunom rzymskim. » Co wicej, autor w innem

dzieku p. t. Des droits et des devoirs du citoyen usprawiedliwia

nawet wojn domow, jeli j wszczyna naród dla obalenia despotyzmu

wewntrznego. « Nieprzyjaciel obcy, który chce ujarzmi naród lub który

odmawia naprawy zego, jakie mu uczyni, czy jest winniejszy — zapytuje

Mably - od nieprzyjaciela domowego, który chce rozcign niewol nad

narodem lul) kl(')ry otwarcie zniewaa prawa? Czy obydw^j nie pope-

niaj niesprawiedliwoci? Jeli rozum potpia obu zarówno, to dla czego

mia)y pozwoli na odparcie pierwszego si a zabraniaby sprzeciwia

si drugiemu ?» *)

Chcc przeprowadzi reformy, trzeba zwolna przygotowywa grunt

dla nich, trzeba zwolna ku nim kroczy. «W polityce jak i w medycynie

s rodki, które wprawdzie nie ulecz, lecz które przygotuj dobry skutek

dla nastpnych i zaatakuj siedlisko czyli ródo zego. **)» Ta tylko rewo-

lucja bywa skuteczn, któr przygotowano zwolna. Cliarakteru i usposo-

bienia narodu nie mona odmienia naraz adnym kodeksem praw^ a bez

zmiany wewntrznej adna zewntrzna si nie utrzyma. Na skonno ku

nowym rzeczom, która ma stanowi jakoby wielk potg, niepodobna

rozlicza. Prdzej gotowimy okazywa nieufno ku wszystkiemu, co nie

weszo jeszcze w obrb naszego przyzwyczajenia. «To, co si zowie za-

miowaniem nowoci, waciwie jest tylko zniechceniem do tego stanu

rzeczy, z którego susznie moemy by niezadowoleni. Chcemy zamieni

miejsce, gdzie si znajdujemy, tylko dla tego, e tam le. I zauwacie, e
nawet wówczas niespostrzegajc si, wracamy napowrót, jakby wiedzeni

pewnego rodzaju instynktem. Czy tyranja Filipa II. nie znuya bya Ho-

lendrów ? A tymczasem oni nie staraj si by wolnemi, lecz szukaj no-

wego pana i, tylko nie mogc go znale, wreszcie ustanawiaj rzeczpo-

spolit. »

W chwilowem niezadowoleniu ub w podnieconym zapale szuka za-

sady rewolucyjnej byo)y wielkim l)dem. W takich chwiaci narody

()l)jawiaj chci, nieraz przeciwne ich rzeczywistemu poytkowi. Pragnc

przynie praw^lziw korzy jakiemu narodowi, nie naley go oburza

reformami swemi. Czy Ko.sja — powiada Szwed — gdyby istotnie chciaa

bya ulepszy ustrój Polski — jak twierdz wasi myliciele — postpo-

waaby w ten sposób? — Najatwiej skoni si da do reform radykalnych

nari')d, szczerze pragncy niepodlegoci. ' Danija zamierzaa skorzysta

*) Bibliutlieque natioiiale. Mabl}'. Des droits et des devoirs du eitcyen. Paris.

1876. Str. 5Z.

**) Oeuvres eomplettes de 1'a.bbe de Mably. Tome dix-huitieine. Str. 8.

7*
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z nieporzdków, panujcych w naszym kraju, aeby nas ujarzmi, tak

samo jak dzisiaj Rosja korzysta z rozstroju w Polsce, chcc j podbi'-.

Mt)narcha. którego nazwano Neronem pónocnym, (Ihrystjan, zama siy

naszego sabego rzdu. (Ihcia przestrachem zmrozi- wszystkie dusze. Krew

naszych ojcciw pyna ze wszystkich stron. Duczycy gnieth przeraon
Szwecj. I jak teraz widzimy, e si tworz konfederacje we wszystkich

prowincjacli l*olski, pustoszonych przez Rosjan, tak i wród naszych ruin

powsta wielki m, który postanowi starga- kajdany narodowe, stargaw-

szy poprzednio swoje. > Myl. któr poruszy I u Mably, szczególnie*ma wiel-

kie znaczenie dla w.szyslkich Iud(')W. (-hccych si wydoby z jarzma ob-

cych naj(lzc(')w. Patrjotyzm jest wielk potg, lec-z potg, która skupia

si raczej w zachowawczoci, anieli prowadzi do czynnego dziaania.

Chcc poruszy do gbi masy ludowe, trzeba spraw niepodlegoci na-

rodowej skojarzy- z panujc w sercach ludów idej spoeczn. Uczyni

to (! ustaw Waza w Szwec^ji. walk przeciwko najezdcom czc z refor-

macj religijn w kociele. Zrozumia on. e sia ruchu, wymierzonego

przeciwko wrogowi, powinna w takim razie sta si powszechniejsz i po-

tniejsz. Zwaszcza naley si o tem pamita temu narodowi, w ktc')rym

poczucie obywatelskie nie siga jeszcze do mas ludowych.

W dalszym cigu rozmowy Anglik zauwaa, e dla przeprowadzenia

reform potrzeba odpowiednich warunków. Wstrznienia spoeczne bardziej

im sprzyjaj, anieli spokc^j zupeny. «Z wyjtkiem Polsld, która jest za-

nadto dzisiaj nieszczliwa, aeby nie bya powoln dla nowych praw,

i gdzie skutkiem tego mógby powsta nowy (uistaw Waza, widz, e
rzdy w caej Europie zdolne s wszystkich Likurgów i Solonów caego

wiata doprowadzi do rozpaczy. » Nie same tylko nawyknienia, utrwalone

w obyczajaci, i wady rzdów przeszkadzaj zaprowadzeniu zmian poy-
tecznych, ale take i znaczna przestrze. «Mae rzeczypospolite ludów sta-

roytnych miay wielk przewag nad naszemr nowoczesnemi pastwami,

chocia te s tak dumne ze swych wielkich posiadoci, które je osa-

biaj, wyczerpujc siy rzdu. Mierno fortuny dawnych rzeczypo-

spolityci miarkowaa dze wadców i obywateli; wszystko byo ra-

czej ambitnem, anieli chciwem. W Europie wszystkie nasze chci s nie-

l)omiarkowane. Pastwa, przelionane o swej potdze, podejmuj przedsi-

wzicia nad siy, a obywatele s tylko chciwemi. Dawniej maa liczba

obywateli skadaa pod pewnym wzgldem jedne rodzin: wszyscy znali

si z sob, w.szyscy mogli atwo porozumie i naradzi si z soj. Dzisiaj

spcjeczestwo jest — e tak powiedzie- — zoone z wielu narodów, które

maj albo mniemaj mm- przec-iwne inleresy.> «Dawniej jeli bya jaka

wada w ustioju rzeczypospcjlilej. czsIo w.szyscy obywatele na tem cier-
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pieli; przy powszechnem wic usiowaniu naprawy jej, zaiste Irudiio l)yo,

aeby wreszcie przeciw zemu nie znalaz sie by rodek.*

Szwed równie jest przekonany, e im paiistwa hi\ rozleglejsze. lem

atwiej mog si tam zagnieda wszelkie naduycia, i z tego powodu
mniema, i byoby rzecz korzystn wielkie paiistwa podzieli- na mae
rzcczypospolite, poczone z so) federacyjnie. «czno stanowia)y icli

si na zewntrz, maa za rozlego dawaaby rkojmi bezpieczeiistwa

wewntrznego. » Mablyego wspóczesna mu centralizacja pastwowa bla-

skiem swoim nie zdoaa omami; surowy w swych wymaganiacli. zwraca

si raczej ku przeszoci Francji i szuka wzoru w polityce Karola Wielkiego.

Aeby prawa wywary swoje naleyte dziaanie, potrzeba, aby wzbu-
dzay zaufanie, i poszanowanie kii sobie; aby byy wypywem woli .samego

narodu; aby nie ulegay czstej zmianie: aby uchwalano je na zimno

i z wieym, nieznuonym umysem — a z tego powodu autor chwali

zwyczaj polski, który nie pozwala ol)radowa przy wiecach; ajy pisano

je z myl o przyszoci i przytaczano molywa. które kieroway prawo-

dawc. l*raw nie powinno by wiele. Zamiast dziaa- przeciwko pojedyn-

czym naduyciom, naley zniweczy samo ródo zego. Chcc np. zamac-

bezrzd polski, trzeba wzmocni wadz prawodawcz, oprzet- sejm na

silnych podstawach. « Wówczas nowy duch wstpi do ona Polaków^ Nie

bd miesza dowolnoci z wolnoci: pierwsz znienawidz, drug poko-

chaj. Ustawy, które s w zapomnieniu lub poniewierce, nabior siy. gdy

znajd opiek w urzdach, którym sejm nada wadz, potrzebn do robie-

nia dobra i zapobiegania zemu.

»

Nieomylnym sprawdzianem mdroci ustanowionych praw jest d-
no ich do równoci obywatelskiej. Zwaszcza wan jest rzecz dla

wolnoci kraju, aeby onierz poczuwa si obywatelem. 1 dla tego po-

wszechna wojenna suba jest jedn z najlepszych instytucyj. Autor chwali

w tym wzgldzie Szwajcarj i [*o1sk. «To rzecz pewna — powiada —

e Polska ma ze rzdy; brak jej wszystkiego, aby moga wz)udza obaw
swych ssiadów ; dziel j bez trudnoci, wpadaj do jej prowincyj, niszcz

je. Chylca si nieustannie do upadku, zawsze jednak zachowywaa nie-

podlego. Dla czego? Dla tego. e genjusz wojenny jej szlachty wyna-

gradza to. czego jej brako. Czy miaaby czego si obawia ta rzeczpospo-

lita, jeliby jej prawa skaniay do karnoci, porzdku i jednoci, i jeliby

intryga, aska, sia i duch stronniczy nie decydoway o wszystkiem? I»

Do przestrzegania praw powjnny zniewala raczej moralne, anieli

materjalne bodce. Chwalebn bya w Rzymie instytucja cenzorów, którzy

strzegli obyczajów i moralnoci w spoeczestwie. Autor w dzieku

:

O prawach i obowizkach obywatela pragnie nawet przywrócenia

tej instytucji; wskazujc, czem ma si ona zajmowa. Pomidzy innemi
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czynnociami wyznacza cenzorom: opiekowanie sio sabszemi i iil)Oszemi

obywatelami, czuwanio nad wykonywaniem praw zbylkowych. nadzoro-

wanie wychowania pnblicznego.

Prawa karne powinny raczej uprzedza wystpki, am/eli Je kara-.

Mably w.szake - w)rew zdaniu ów(;zesnycii himianilary.slow — owiadcza

si za utrzymaniem kary mierci. Pomidzy napastnikiem bowiem i na-

pastowanym nierówne s szanse
;
gdy pierwszemu — w razie zniesienia

kary mierci — grozi tylko niewola, drugi naraa si na utrat ycia.

Niektórzy fdozofbwie na to powiadaj, e wizienie, kajdany. rol)Oty cikie

mog uczyni ycie straszniejszem od mierci. «Lecz w takim razie — za-

pytuj — có si stanie z owemi piknemi uczuciami, kt'')reniii filozolowic

tak chtnie popi.suj si. i smuc si, e przy.szU rozumowaniem do wy-

myhioci okróciestwa Tyberyjusza, który zadaw^a mier wrogom

dopiero, kiedy wyczerpa rodki ich drczenia». Wreszcie, « roboty, jak-

kolwiek byyby cikie, azali nie s udziaem ndzy na caej kuli ziem-

skiej? 1 dla czegó zbrodniarz i ndzarz maj mie los jednakowy?*

Bdcobd jednak, kara mierci moe tylko spada na dwóch rodzai

zbrodniarzy: morderc i zdrajc ojczyzny. «Tym ostatnim, podug zasad

szwedzkich — powiada nasz filozof — jest tylko ten. który zdradza

ojczyzn, albo zaprowadzajc w niej rzd dowolny, albo oddajc j pod

jarzmo cudzoziemskie. Prosz zwróci uw^ag na moje wyraenie si, gdy
babym si, abycie nie pomyleli, e za winowajc i gwaciciela pokoju

publicznego uwaam tego obywatela, który ma mstwo nie schleia

swenni narodowi i da zmian, mogcych go uszczliwi. Do dziwna

to rzecz, e musz uprzedza, aby nie karano osi^by, któr naley kocha

i szanowa. Lecz w tem nie moja wina. e d''.isiaj tyle jest krajów, gdzie

Kato bez niebezpieczestwa nie mógby si pojawi. Jeeli karze si prawd,

to bdcie pewni, e prawa stanowili ci. kt(irzy korzystaj z i)dóAV.

naduy i wystpków, i e przygotowuj i zapowiadaj oni ruin pastwa*.

Dalej autor ze zgroz mówi o torturach, czyni suszne spostrzeenia

o wizieniu inkwizycyjnem i sdziach ledczych, zaleca ostrono w s-
dach, gani banicj i potpia konfiskat majtków, która cae niewinne

rodziny karze za zbrodni jednego czowieka.

Uwagi, dotyczce ledztwa, wizienia inkwizycyjnego i sdziów led-

czych, zasuguj na to, aeby prawodawcy zapisali je dobrze sobie w pa-

mici. «Lepiej narazi si na to — mówi autor — aeby stu i tysic

winnyc) unikno kary. anieliby jeden -niewinny zosta ukarany. Jeli si

to stanie, niech rzeczpospolita przywdzieje aob i poleci zbada swój

kodeks karny. Zdaje si. jakoby wiksza cze(; prawodawców obawiaa

si by wyprowafizon w pole przez zbrodniarza miaego, zuchwaego,

Ijezczelnego, zatwardziaego w zem, i którego wyrzuty sumienia nigdy
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nie zdradzaj. Lecz dla czego nie pomyleli o tern. e niewinno(^ moe
hyc- lkliwa i imr/A) si zniies/a na widok caego aparatu sprawiedli-

woci ! I Merwszcin uczuciem czowieka uczciwego, którego oskaraj o zbro-

dni, jest pewien wstyd. kL(')ry go krpuje; miesza si on na sarn myl,
e potrzebuje usprawiedliwia si, z trwog widzi niepewno sdów ludz-

kich; byoby wiec niedorzecznoci, pomieszanie jego uwaa za przyzna-

nie si do winy, któr mu zarzucaj. — Jeli wizienie, przeznaczone na

to, aby ipie w rku osob podejrzywan, stanie si odrazu prawdziw
dla niej kar. to wasze prawa s wadliwe i barbarzy.skie. Nie pozwa-

lajcie wizi czowieka, kiedy nie pochwycono go na gorcym uczynku...

Jakie wynagrodzenie otrzyma ten, którego uznaj za niewinnego ? adnego.
I jake rzd nie ma na siebie ciga nienawici, jeli popenia nie.spra-

wiedliwo., za któr nie wynagradza '?> «Wszdzie napotka mona takich

sdziów, którzy zjednywaj smutn saw odszukiwania winnych. Dusze

pode i zepsute, sofici dni krwi, zastaAviaj zasadzki na oskaronego,

gdy go badaj, staraj si go oszuka, otaczaj go szpiegami i donosicie-

lami i, chcc go zgubi, udaj uczucia ludzkoci, których wcale nie

maj».

Rozdzia, powicony wychowaniu modziey, zawiera wiele takich

myli, które s mu w.spólne wraz z innemi ówczesnemi mylicielami. Po-

niewa czowiek jest takim, jakim go wychowaj ; wic wychowanie mo-
dziey powinno baczn zwraca na siebie uwag. Naley zaszczepia

w obyczaja('li umiarkow^anie a we wzajemnycli stosunkach z sob poczucie

równoci. Przedew^szystkiem trzeba chroni modzie od próniactwa,

«któremu zawsze towarzysz nuda i wystpek, i kt('ire amie wszystkie

siy duszy » ; w tym celu zaleca autor organizowanie publicznych zabaw,

jak to czyniy dawne rzeczypospolite. Zwraca wielk uwag na wycio-

wanie kobiet. « Rzeczpospolita — powiada —• nie skada si z samych

tylko mczyzn ; wic uprzedzam was, e nic nie zrobicie, jeli zaniedbacie

wychowanie kobiet. Trzeba wybiera jedno z dwojga : albo uczyni je

ludmi, albo pozbawi je w^szelkiego znaczenia. Jeli nie dacie im siy,

mstwa i podniosego ducha: to one wam udziel wszystkich swoich

saboci*.

Ze zdaniami autora o religji i duchowiestwie, którym powica trzy

ostatnie rozdziay, niepodobna pod wielu wzgldami zgodzi si; wypada

jednak przyzna suszno jego rozumowaniom, kiedy mówi o gorszcym

wpywie bogatego duchowiestwa na moralno spoeczn narodu.

W dzieku p. t. Des droits et des devoirs dii citoyen,

które grzeszy zbytecznem gaw^dziarstwem, autor powtarza i streszcza

poprzednie swoje przekonania. Wykadowi nada form listów^, które pe-

wien Francuz pisze do swego przyjaciela o rozmowach swoich z milordem
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Stanlidpem i joj^o |)()ifIiHl;i('li. 'V\vv ksia/ki w j^ówiiycli zarysach josl na-

slopujiica.

Kady ohywalcl ma prawo wymaca- od spocc/ciislwa. a/chy uczy-

nito los jegt) znonym, .-dhowicm lo oslaliiict isliiicijc ])o Lo. aeby pi"zy-

nosilo ul<,' niedoli indywidualnoj. Poniewa najbai-dziei islotnym i najszla-

clielniejszym naszym przymiotem jest rozum, kady j)rz(^lo ma prawo

iuhu- takiego rzdu. kl()ryl)y mu po/oslawial zupenej, sw^obod kierowania

si w.skazówkami wiasnego rozumu. Drugim eo do wanoei przymiotem

ludzkiego spoeczestwa jest wolno, która takij same ma isloLn warloe

jak i rozum i od tego ostatniego jest nawet nieodczna, .lakahy l)(jwiein

bya korzy z mylenia i rozumowania, jeliby nie mona byo korzysta

swobodnie z uywajiia swego rozumu?! Jeli rzd w spoeczestwie ma

by tern, czem wobec czynnoci czowieka jest rozum. — powinien wraz

z prawami i urzdami wykonywa podobne czynno. Rozum kieruje,

po)-zdkuje i miarkuje namitnoci, uprzedza o bdach i zapobiega im.

Takim te jest obowizek rzdu.

Kady obywatel ma prawo pragn rzdu najodpowiedniejszego do

zapewnienia pomylnoci powszechnej ; a obowizkien] jego pracowa na

to, stosownie do rodków, klire mu jego przela)nanie wskazuje. Agitacja

polityczna wcale przeto nie jest szkodliwa ; nawet wojna domowa jest

usprawiedliwiona, jeli bywa nastpstwem ucisku i zmierza do obalenia

niewoli domowej. Tembardziej powstanie narodu przeciwko najezdcy naj-

zupeniej jest susznem i nigdy nie moe )y zbrodniczem.

•leli naród sam sob rzdzi, to najlepsze dla niego ; wówczas z pe-

wnoci nada soliie najbardziej mdre i zbawienne prawa. Osobiste rzdy

rozwijaj ulego i cierpliwo, przymioty dobre tylko dla niewolnik(')w.

Republikanin za dumny z tego. e ulega tylko prawom, miewa charakter

otwarty, sprawiedliwy, szlachetny i odwany. r>')dem wszelkiego dobra

l)ywa mio wolnoci, ale konieczn jest rzecz, by czya si ona z mi-

oci praw. «Zamiowanie wolnoci moe da pocztek rzeczypospolitej,

lecz -tylko zamiowanie praw moe j zachowa i przyprowadzi do stanu

kwitncego; poczenie wic tych dwó(;h uczu powinno by gównym
przedmiotem polityki.

(iównem ródem wszelkich nieszcz, dotykajcych ludzko, jest

wasno dóbr osobista. Moga si ona wydawa uyteczn instytucj, gdy

panoway jeszcze barbarzyskie obyczaje, i kiedy nie umiano sobie pora-

dzi z mnogiemi niedogodnociami, które wypyway z nieokrelonego po-

siadania. «Lecz my, co widzimy niezliczone klski, które wyszy z tej nie-

szczsnej puszki I*andory, — jeliby najmniejszy piomie nadziei przed-

stawia si naszemu umysowi, czy ni(! powinnibymy pragn zaprowa-

dzenia w.spólnoci dól)r, tyle wychwalanej, tyle aowanej przez poetów,
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któr Likiiry iislaiiowi liyt w Lacedemoiiii. \i\nri[ IMato chcia by wskrze-

si w swojej r/e zypospoliltij, i kióra d/iki zepsuciu obyczajów iicli(»l/,i

tylko za chimer w wiecie naszym? .lakkolwiekby pocztkowo po(lzie!(tii()

dobra rzeczypospolitej na równe czci, bdcie pewni, e ju w Irzecieiii

pokoleniu nie bdzie równoci pomidzy o)ywatelami». Jedni bd mieli

wicej, drudzy mniej. A wówczas «niepodobna. ae)y bogaci, którym

majtek bdzie zjednywa szacunek i powaanie, nie czyli si z sob

i nie usiowali utworzy sianu odrbnego od pospólstwa. Z najlepsz wiar

w wiecie bd mniemali, e zasuguj na to miejsce, które naley si

waciwie cnocie i talentom. Uroszcz sobie, e maj prawo o)ciodzi sie

surowo, dumnie, pogardliwie i zuchwale z biednemi. w kt<')rych przytem

równoczenie wzbudza bd zawi i uwielbienie. Ile to wystpków

drczy rozpocznie spoeczestwo I Bd one mnoy si wraz ze sztukami

bezuytecznemi. Niespodziewajcie si, aeby dobro publiczne byo pierw-

szym interesem obywatela: Avasno i przywileje, które pycha jego zdo-

bya, stan si dla . niego droszeu. od ojczyzny». WytAvorzy si bardzo

wstrtny stan rzeczy. «Z jednej strony zobaczymy ciemiców leniwych,

gupich i upojonych ogromem swojej fortuny, którzy przyrzeka bd na-

grody kademu, co zdoa w nich obudzi rozkosz, zaguszon przesytem.

Z drugiej za strony ujrzymy uciemionych, których ndza pozliawia

zdolnoci mylenia ; ndzarze ci, nie uwaajc si za ludzi i nie jdc
ju niemi w istocie, myle tylko bd o licliej strawie, której im od-

mawiaj*.

Czytajc opisy piknych odlegych krajów, nieraz mi bierze chtka

— powiada Anglik czyli raczej autor — utworzenia tam «rzeczypospo-

litej, gdzie wszyscy byliby równi, bogaci, biedni, wolni, brami midzy

sob. l*ierwszem naszem prawem byoby, nic nie posiada na wasno.
Do magazynów publicznych znosilibymy pody prac naszych; tam hy)y

skarb pastwa i majtek kadego obywatela, ('.orocznie ojcowie rodzin

wybieralil)y zarzdców, którzyby oljowizani )yli rozdziela niezbdne

rzeczy stosownie do potrzeb kadego, wyznacza prac, którejby w^yma-

gaa wspólno, i utrzymywa dobre obyczaje w pastwie». Wówczas, «nie

mielibymy nad naszemi gowami tego brzemienia praw. któremi wszystkie

narody s dzisiaj przygniecione ».

Mably — jak ju kilkakrotnie zwracalimy uwag — nie jest zwo-

lennikiem gwatownej rewolucji. Podug niego, naley wprowadza poy-

teczne zmiany, zatosowujc si do miejscowych stosunków^ i idc zwolna

ku zamierzonemu celowi. Mniema, i trzeba nawet czasowo zachowa

niektóre wady. jeli okazuj si by lekarstwem na wiksze. Mniej zwa-

a powinnimy na rzeczy podrzdne, a ca usilno zwracajmy przeciwko

gównej przyczynie. Zaleca rozwija w^e Francji instytucj Stanów gene-
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ralnycli. .lakiokolwiok byyby z poc/lku body przedstawicieli narodu —
powiada — oni j(! naprawiij. Jeli tylko zdoaj sobie zapewnie dalsze

istnienie. Wolno- rodzi pairyjotyzm. a mio ojczyzny nitdy nie moe
|)oczy si na dn.!;jo z ciemnot i K'JP"l*-

Zestawiajc poi^lily Morelly^e.wo. llouss(!aii i Mably"e^o, wid/-imy pewne

stopniowanie: [{ousseau potn swoj krytyk zatrzs podstawy wasnoci

pywalnej. rozinCci pragnienia równoci, ale wskazaw.szy drog, nic od-

.soni jej ostatecznego celu; Mably caym szeregiem argumentów dowi(')d.

e sprawiedliwo wymaga równoci, a równo wasnoci wspólnej, ale.

wiedzc, jak potnemi s przesdy i naogi ludzkie, w celu niedocignio-

nym upatrywa raczej mod i kierunek postpu spoecznego; Morelly.

aczkolwiek pojmowa wszystkie trudnoci. kt;)re przeby naley, jasno

i otwarcie powiedzia: < U)zprawiajcie, ile wam si podoba o najlepszej

formie rzdu, szukajcie rodków zaoenia najmdrszej rzeczypospolilej.

przekonajcie lud, e prawa wasze s mu potrzebne do szczcia; nicecie

jednak nie uczynili, dopóki nie zaprowadzicie wasnoci wspjlnej>.

Energiczna ta mowa nie moga przypa do smaku. I'rzytem miaa

ona na myli raczej : budowanie, anieli burzenie. A epoka bya wanie

krytykujca, burzca. .lej usposobieniom i pragnieniom odpowiada na-

mitny, niespokojny, anarchiczny umy.s.lana .lakóba Koiisseau. 1'onelna forma

wykadu, pikny styl, porywajca wymowa, szczero uczucia dokonay

reszty. Rousseau podbi sobie, publiczno.

Potny wpyw jego wystpi z ca si podczas rewolucji, a zwaszcza

za czasów K^onwencji narodowej (1792— 1795); cise, loiczne w^nioski

Mably"ego przekonay byy take wielu; wreszcie przysza kolej i na Mo-

relly"ego w znanym spisku (Irakcha Baboeufa.



Rozdzia IV.

-p..ZUT UKA NA WIELK REWOLUCJ FR^ANCUSK,
j

ze szczególnem uwzgldnieniem

poruszonych przez ni zagadnie spoecznych.

jl\ rytyka teoretyczna zrobia swoje we Francji. Istniejcy porzdek trzy-

ó'^vma si jeszcze si inercji, lecz brako mu ju powagi moralnej.

? Sama wadza pastwowa zachwiaa si. Wykonywano jeszcze jej

I rozkazy, ale niechtnie, czsto nawet opornie.

Kiedy Turgot i Malesherbes opuszczali ministerstwo, ostatnia ury-

waa si — rzec mona — deska ocalenia. Cofnito si przed reformami

radykalnemi, lecz musiano raz po raz czyni ustpstwa, które jak kliny

rozpieray ustrój monarchiczno-rodowego feudalizmu.

Finanse pastwowe domagay si tak gwatownej naprawy, e rzd

królewski, pomimo swej draliwoci na opinj otaczajcego go dworu

i arystokracji, odda zarzd nad niemi mieszczaninowi z p o c h o-

dzenia, a protestantowi z wyznania. Po' piciu latach upartej

walki z nierozwanem szafowaniem grosza publicznego. Necker ogosi

wraz ze swojemi uwagami tak zwany Compte rendu, t. j. zestawienie

dochodów, i wydatków pastwowych. Wraenie tego sprawozdania byo

ogromne. Czytano je powszechnie i z wielk uwag. Naród dowiadywa

si po raz pierwszy, ile to on paci podatków i kto je marnotrawi. Ro-

dzina królewska i dwór nie posiaday si z oburzenia. Necker otrzyma

dymisj.

Stan tinansowy tymczasem coraz bardziej si pogarsza. Lekkomylny

i marnotrawny Calonne wyrównywa deficyt budetowy poyczkami.

W cigu trzech lat pokojowych zrobi 500 miiijonów dugu. « Deficyt

przywróci Francji wolno » — pisa w kilka lat póniej Kamil Desmou-
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lins. — 'Wszyscy sian si obywalelami. poniewa wszyscy bd paci

podatki. {) szczliwy dclicycie ! O kochany (lalonnic»!*)

W^reszcie r.alonne nie mia od ko^o jn poycza. Musiano wic

odwoa si do pomocy notablów. Nic nioj^c ich zjedna dla swoicli

planów i chcc zwali z siebie odpowiedzialno., ('alonne poda do pu-

l)lii'znej wiadomoci swoje projckly. kl(')rycli ziromadzenie nie przyjto.

Notable take nie chciay uchodzi przed narodem za zj^romadzenie opor-

nych wszelkiemu postpowi arysl()krat(')w i t)j^osiy protokoy przel)iej^u

obrad (17.S7 r.), wykazujce lekkomylno i brak taktu ze strony C^a-

Ionne'a. Minister i notable usprawiedliwiaj si wic nie przed królem,

lecz przed opinj publiczn.

Ostatecznie jednak trzeba byo koniecznie zasili finanse. Naste|)ca

Calonne"a, arcybiskup de IJrienne ustanowi dwa nowe podatki, nie wy-

czajc adnego stanu od nich. « Wszyscy bd paci podatki>'. IJy to

krok rewolucyjny. Parlament opar si temu. A kiedy na mocy przysu-

gujcego prawa królowi zaregestrowano nowy dekret podatkowy, parlament

orzek, e tylko Stany generalne maj prawo nakada nowe podatki.

<- Pierwszy cios przeciwko monarchii wypad z parlamentów^ — powiada

Ludwik Leon Saint .lust.**)

W walce, jaka wywizaa si pomidzy wadz królewsk i parla-

mentami, postawa tych ostatnich stawaa si coraz bardziej rewolucyjn.

Na dekret kr(')lewski, e król sam tylko jest ródem wszelkiego prawa

i wszelkiej wadzy, parlament paryski 4. maja 1.7S8 r. odpowiedzia pro-

testem, w którym mówi o niezalenycli od woli królewskiej prawach

ludu. Warzenie stawao si powszechne i gwatowne. Pojawiy si ulotne

pisma, zawizyway si kluby. Klski klimatyczne, jak susza, grad a na-

stpnie zima surowa, uspasabiay ludno wiejsk do rozruchów. Mó-

wiono ju o rewolucji. W wielu miejscach stawiono opór przy ciganiu

podatków, przy rozwizywaniu parlamentów; wojsko nawet odmawiao

czsto pomocy rzdowi. Prowincje wyprzedzay Pary w ruchu rewo-

lucyjnym. Na dwóch przeciwlegych kocach Francji, w Bretanii i DelR-

nacie. lud odpdzi w^ojsko i nie pozwoli zamkn parlamentów.

lizdowi królewskiemu nic nie pozostawao wic innego, jak zwoa
Stany generalne. Sam to niejako przyzna w ordziu swojem. «Nie-

pok(')j powszechny i wybujae pragnienie reform owadny umysami

*) La France Libie (1789). Str. 126 T. 1. Oeuvres de Camille Desraoulins

Bibliotheue Natiouale Paris 1867.

**) Str. 2. Esprit de la ievolution et de la eonstitntion de France, par Louls-

Leon de Saint-Just. A Paris 179L Dzieko to niesusznie niektórzy pisarze przypisuj

Antoniemu Saint-Just, czonkowi konwencji.
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i sprowadziyby pi-zckoiiaiiia na manowce, jeliby nie popieszono da im

sta podstaw, /woujc zgromadzenie ludzi mdrych i umiarkowanych*

— powiadaa mowa królewska [)rzy zagajeniu Stanów generalnych.

/woanie Stanów generalnych poruszyo ca Francj. «/ jednego

koca Francji a do drugiego — powiada Desmoulins — daje si sysze

jeden i ten sam krzyk, krzyk powszeciny». I rzefzywicie prawie jedno--

mylnie woaj wszystkie ('. ahiers des baiiiiages: Frocz z przywi-

lejami I Niech panuje równo! Niec naród sam stanowi prawa i podatki I

*recz z despotyzmem! Niech yje wolno!

Szczególnie jedna kwestja roznamitniaa silnie umysy. Konstytucja

francuska uznawaa tr/cy stany: duchowiestwo, szlacht i trzeci stan.

które posyay mniej wicej równ ilo posów. o)radoway oddzielnie

i gosoway stanami. Frzewodniczca ruchowi inteligencja protestowaa

przeciwlco takiemu podziaowi i domagaa sie przedstawicielstwa narodo-

wego, zamiast przedstawicielstwa stanów. — Jaka to niedorzeczno —
w'oano — przypuszcza, e szlachta i duchowiestwo stanowi dwie

trzecie narodu. A stan trzeci stanówi istotnie trzeci tylko cz narodu?

— Na pytanie to odpowiedzia opat Sieyes na pocztku 17S9 r. rozgon
broszur.*) w której pojania. e stan trzeci jest to cay naród bez stanu

uprzywilejowanego. A jaka korzy z tego ostatniego stanu? Gzy moe
peni on wycznie s-ub publiczn? Wcale nie. Dziewitnacie dwudzie-

stych posad publicznych w wojsku, w sdownictwie, w kociele, w admi-

nistracji, zajmuje stan trzeci, nieuprzywilejowany. Ta zachodzi atoli rónica,

e kiedy stan uprzywilejowany zajmuje w^ysze, dobrze patne stanowiska,

to stan trzeci spenia sub, która wymaga wiele pracy a skpo j wy-

nagradza, (idyby nie byo stanu uprzywilejow^anego, wysze posady dosta-

wayby si jako nagroda ludziom zdolnym za okazane usugi w subie
publicznej. «(Idyby zniesiono stan uprzywilejowany, naród nicby na tem

nie straci, zyskaby co nawet. A wic czeme jest .stan trzeci? Jest

wszystkiem. ale wszystlco to skrpowane i ucinione. Czemeby si sta

bez stanu uprzywilejowanego? Wszystkiem. lecz wszystko to byoby wolne

i kwitnce*.

Hzd królewski, zwoujc Stany generalne, postpi w tej sprawie

poowicznie: podwoi liczb przedstawicieli klasy plebejskiej. <-najliczniej-

szej i jedynie nioscej ciar podatkowy» — jak sam przyznawa —
ale spraw cznego albo oddzielnego obradowania pozostawi ich wasnej

decyzji.

*) Qu'est — ce qiie le Tiers-EtatV Tout. — Qua-t-il ete jiisqu'ici? Eien Que

demande-t-i ? — Devenir que]que chose.
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l^ozoslaa wic gownia lieJ4ca, która musiaa coraz bardzioj ro/za-

rzar sic. Slaii trzeci wezwa dwa inno stany, hy si poczyy z nim.

Aczk(>lvvicl\ mia za soha opinij (>.U(»Iik}. wystpowa jednak z pocztku

jokornic. l)oi)i(M() posowie szlaeieckie.uo iK)tIi(»dzenia pobudzili go do

mielszych kiol^ów. Zwaszcza Miraleau. syn znanego fizjokraty i ai'ysio-

kraty. zaimponowa swoj energiczn mow. \\'r(>szcie Sieycs. widzc h'.

nieady nie przyprowadzaj do niczego, zaproponowa, aeby pi-zedstawi-

ciek' trzeciego stanu uznali siebie za waciwych przedstawicieli narodu

Irancuskiego, poniewa wybrani j)yli przez 2B miijonów ludu, kiedy tym-

cza.^em reszta deputatów reprezentowaa 2()().()()() tylko vvyborc('iw u[)rzy-

wilejowanych. Propozycj przyjto, i zgromadzenie pos(')\v stanu ti'zeciego

ogosio si. przy oklaskach czterotysicznej publicznoci, Zgromadze-
n i e m N a i- o d o w e m (Assemblee Nationalej.

lizd królewski, zamiast uwici swoj wol postanowienie stanu

trzeciego albo otwarcie oprze si temu, chcia wybiegami przeszkodzi

polc^zeniu si stanów i naraa tem tylko powag swoje. Sa' posiedze

zamknito. Zgromadzenie Narodowe zebrao si w prywatnej sali. prze-

znaczonej na gr w pik, i zaprzysigo, e nie rozejdzie si. a nie uoy
konstytucji. « Posowie, wchodzc do sali piki, byli poddanemi ; wycho-

dzc, byli panami.*) Zamknito sal gry w pik. Zgromadzenie narodowe

udao si do kocioa -tego l^idwika. Tam poczyo si z niem prawie

cae duchowieiistwo, które miao w swem onie przeszo 200 plebanów

plebejskiego pochodzenia, i 47 najznakomitszycli i najbardziej kochanych

posów szlacheckich. Opór wiec stanów uprzywilejowanych zosta zamany.

Kiedy wybiegi nic nie pomogy, postanowiono zaimponowa powag
wadzy kr(')lewskiej. Z ca okazaoci pompy redniowiecznej, ze wszyst-

kiemi znamionami poigi mocarstwowej, król jjrzyby 28. czerwca na

zgromadzenie przedstawicieli narodu i, zganiwszy surowo dotychczasowe

postpowanie wikszo.ci, .skasowa wszystkie jego uchway i nakaza sta-

nom rozczy si. Daremnie. Urok wady królewskiej nie zdoa ju prze-

way |)oczucia siy, które zgromadzenie czerpao z postawy ludu, — Kto

wydajt! wam rozkazy? — zawoa Mirabeau. «Wasz penomocnik, który

.sam powinien je otrzymywa od was!»

Dwór, królowa, arystokracja nalegay, by uyto wojska dla podtrzy-

mania zachwianej powagi wadzy królewskiej. To, co si dziao w(^ Kian-

cji. nie byo dla nieb dostateczn jeszcze przestrog. Taine powiada, e
w przecigu czterech miesicy, poprzedzajcych wzicie Pastylii, mona
narac!iowa('' przeszo HOO i"oko.sz(')W w prowincjach rrancuskich. Pi'zeciwni-

kom zgromadz(3:i;a narodowego zdawao si. /,[) cignwszy Iw/au) woj.-;k(j

*; Str. 263. T. I. llistohc des Constituants — par Laiuartiae Paris 1855 r.
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do Parya, hed mogli niodopuci powstania ludu w tern stotecznem mie-

cie. Frzcracliowauo .si.

Kiedy \viadomo. o powtórnem odprawieniu Neckera. zapowiadajca

coCniecie ustpstw porobionych narodowi, nadesza z Wersalu do Parya,

upadek na duchu hy wprawdzie wielki; do byo jednak miaego woania

Kamila Desmoulins'a i przykadu kilku modych ludzi, aeby wnet zgro-

madzi si sze.ciotysiczny tum i z okrzykiem: «do broni !» zacz si

przesuwa przez miasto. Uderzenie puków niemieckich, zamiast stumi

rozpoczynajcy si rokosz, rozniecio go jeszcze bardziej. Waciwy lud

zachowywa jeszcze postaw wyczekujc. Pierwsze czynne wystpienie

skierowa przeciwko rabusiom i rzezuniom. którym chodzio o obowienie

si tylko w rozpoczynajcej si walce. Wogóle, lud waciwy okazywa

pi.dczas rewolucji mniej anarchistycznych i okrutnych popdów, anieli

wybijajca si na wierzch buruazja.*)

A có robili dowódcy wojskowi, którzy mieli upora si tak atwo
z rokoszem paryskim? Przestraszeni gron postaw przeszo pólmiljono-

wej ludnoci stoecznej. **) stracili przytomno i zaufanie we wasne siy.

zwaszcza e w samem wojsku rewolucyjne usposobienie zaczo przeja-

wia si w olbrzymich rozmiarach. Puk gwardji francuskiej przeszed na

stron narodu; inne puki wymawiay posuszestwo; onierze tumnie

uciekali z oboz(')w i powikszali szeregi insurekcyjne. onierze, utrzymy-

wani w porzdku kijami, take tsknili do wolnoci.

Któ obj naczeln wadz nad powstaniem? (larstka wyborców

i nieznanych urzdników miejskich. Zawizek przyszej komuny. Sowem,
komisja wyborcza, zasiadajca w ratuszu (hotel de ville). Zebraa si ona

w nocy 12. lipca, zadekretowaa utworzenie milicji mieszczaskiej w li-

czbie 4S.()()0 ludzi, potworzya ogniska rewolucyjne z byych komisyj przed-

wyborczych, obmylia rodki utrzymania w porzdku i karnoci masy

ludowej, której nie ufaia. «By to dziwnie miay zamach>> — powiada

Ludwik Blanc. « Zorganizowa armj na usugi klasy redniej, nakaza wy-

czenie z niej ludu. rozda wysze stopnie wojskowe, narzuci rewolucji

kokard, zamieni si w trybuna najwyszy — oto, do czego odwayo
si kilku mieszczan, tak przeciwko zwierzchniej wadzy jednego, jakote

przeciwko zwierzchniej wadzy wszystkich.* ***)

*) „Wszystkie okropnoci rewolucji pochodziy od ludzi dawnego wyksztacenia,

a nie od pospólstwa, które wci byo tylko motem lub mieczem.'' Str. 19m. T. XVn[.

Fr. Ks. Szlossera. Dzieje Powszechne. Lwów 1877 r.

**) Podug urzdowych róde, ludno Parya w 1788 r wynosia 599.569 gów.
***) Str. 3611362. Histoire de la revolution fr.iiiciipe par M Louis Blanc. T. II.

Paris 1847.
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Dzie zcobyta Ikislylii, dziu 1 1. lipca, uznano powszoclinie za po-

cztek zwyciskiego pochodu rewolucji. — A wic to rewolucja! — mia
zawoa król, kiedy mu doniesiono o wziciu Bastylii. Upadek « twierdzy

despotyzmu królewskiego* by niejako hasem rewolucyjnem dla caej

Francji, /a przykadem Parya, miasta potworzyy take komuny i zorga-

nizoway gwardj narodow. Wo.cianie rozpoczli ogniem i elazem walk
przeciwko zamkom. Cay zachód Francji, od pónocy a do Prowancji.

buchn strasznym poarem.

Wiadomo o wziciu Bastylii przestraszya króla. Zrozumia, e dal-

szy opór zwyciskiemu trzeciemu stanowi grozi jemu samemu i jego dy-

nastji. Uda si wic do Zgromadzenia Narodowego. Powitano go milcze-

niem. Lecz kiedy owiadczy, e w zupenej cice by jednoci z narodem,

e kaza wojskom opuci('; Pary i Wersal, e z zaufaniem oddaje si pod

opiek Zgromadzenia Narodowego, — wówczas rozlegy si huczne okla-

ski, i Zgromadzenie, otoczywszy króla, odprowadzio go do zamku. To

samo powtórzyo si i w Paryu, kiedy 17. lipca, na danie wysanej

przez stolic deputacji, Ludwik XVI. przyby do tego miasta. Z pocztku

gwardja narodowa witaa monarch okrzykiem : -niech yje naród 1» Skoro

jednak przyj on z' rk mera trójkolorow kokard i wchodzc do ratu-

sza, odwanie stan pod sklepieniem stalowem ze skrzyowanych mieczy —
by to wolnomularski sposób powitania dostojnego obcego })rata — roz-

leg si powszechny okrzyk: < niech yje król!» Nawet ci, co póniej za-

wzicie, jak Marat, napadali na królewsko, okazywali w tym czasie przy-

chylne królowi usposobienie. Desmoulins powtpiewa, czy w 17S9 r. byo

wicej nad dziesiciu republikanów.

Zdawao si, e rewolucja wejdzie odtd na tory spokojne. Król ka-

pitulowa, zwyciska buruazja tryumfowaa, duchowiestwo godzio si

z losem, szlachta okazywaa wielk gotowo do ofiar. Dowioda ona teg(j

na posiedzeniu nocnem 4. sierpnia. Skoro bowiem Target odczyta projekt

proklamacji, wzywajcej lud do szanowania osób i wasnoci, wicehrabia

de Noailles zada sowa i zawoa, e jedynym rodkiem powstrzymania

ludu od gwatownych czynów jest wymierzenie mu sprawiedliwoci a w tym

celu naley zaprowadzi równo podatkow, obali uciliwe dla ludu

przywileje, wykupi prawa feudalne, wreszcie znie bez wykupu podda-

stwo, pa.szczyzn i wszelkie osobiste suebnoci. Ksie d^Aiguillon po-

par gorcemi sowy ten wniosek. Zapa udzieli si caej szlachcie. Le

(!uen de Kerengal z Jirelanii, w ubraniu chopskiem, i La i*oule z Fran-

che-Comte ywo odmalowali ohyd naduy feudalnych. Szlachta porwana

uczuciem i przykadem La Piochelbucauld. Alek.sandra de Lameth i innych,

przecigaa /\ w zrzekaniu rozmaitych przywilejów i w ofiarnoci dla dobra

ludu. <ljya to gorczka wspaniaomylnoci — powiada Ludwik Blanc—
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by to sza zaparcia si samych siebie; kroniki adnego innego narodu

nie przedstawiay nigdy nic podobnego.* *)

Po dugich rozprawach, w dniu 26. sierpnia Zgromadzenie Narodowe

uchwalio deklaracj praw czowieka i obywatela, która wy-

woaa nie tylko we Francji, ale w caej Europie ogromny entuzjazm.

Byo to swego rodzaju Credo wolnoci. Wiksza cz zasad Deklaracji

zapisana jest dzisiaj w konstytucjach europejskich. Buruazja — rzec mona
— skrelia w niej najszlachetniejsze swe denia.

Do sformuowania tej deklaracji najwicej przyczyni si Sieycs,m
rozlegej filozoficznej myli i szerokich politycznych pogldów, który —
podug wyraenia Migneta — w komitetach mia wicej uczniów anieli

w^spópracowników. W Mem.orjale, przedstawionym* komitetowi konstytu-

cyjnemu, rozwin on swój pogld na spoeczestwo i jego korzyci dla

czowieka. Zdaniem Sieyesa, * celem cznoci spoecznej jest szczcie sto-

warzyszonych » .**) Spoeczestwo nie zmniejsza rodków osobistych kadego

czonka, ale je powiksza, pomnaa. * A wic stan spoeczny nie ustanawia

niesprawiedliwej nierównoci praw obok nierównoci przyrodzonej .rodków;

przeciwnie, broni równoci praw przeciwko przyrodzonemu, aczkolwiek

zgubnemu, wpywowi nierówncjci rodków. Ustanowiono prawo spoeczne

nie po to, aeby osabia sabego a wzmacnia sihiego, lecz przeciwnie

broni ono sabego przeciwko zamachom majcego si; osaniajc za
og(') obywateli powag sw opiekucz, zapewnia im wszystkim pene

uywanie nalenych im praw*.***) «Równo praw politycznych jest fun-

damentaln zasad. Jest tak samo wit jak równo praw cywilnych.

Z nierównoci praw politycznych powstayby rycho przywileje. Przy-

wilej jest to albo uwolnienie od jakiego ciaru powszechnego, albo

nadanie wyczne jakiego dobra powszechnego. Wszelki wic przywilej jest

niesprawiedliwy, nienawistny i przeciwny prawdziwemu celowi spoecze-

stwa. Prawo, jako narzdzie powszechne, jako dzieo woli powszechnej,

moe mie tylko na celu interes powszechny ».****) Obrona wolnoci oso-

bistej nie jest jedyn korzyci ustroju spoecznego. Spoeczestwo moe
sta si ródem rozmaitych dobrodziejstw. « Dobrodziejstwa te wzrasta

bd. w miar tego jak porzdek spoeczny korzysta bdzie ze wiata,

które czas. dowiadczenie i rozwój myli rozniec w opinii publicznej.

*) Str. 486. T. II.

**) Str. 81. Notice sur la vie de Sieyes. En Suisse. MDCCXCV. Tam si znajduje

przedrukowany: „Preliminaire de la Constitution. Reeonnaissance et exposition raisonnee

des Droits de rHomme et du Citoyen. Lu les 20 et 21 juillet 1789 au Comite de Con-

stitution. — Par Sieys".

***) Str. 82,

****) Str. 94 i 95.

8
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Sztuka \vydol)ycia jak najwikszego dobra ze stanu spoecznego jest naj-

})ierwsz;} i njwaniejszi. Spoeczestwo zorganizowano tak, aeby przy-

nosio jak najwiksze dol)ro dki wszystkich, bdzie arcydzieem rozumu

i cnoty*.*)

Socjalistyczny ten pogld na istotne znaczenie spoeczestwa prze-

l)ija si take w nastpujcycli kilku artykuach Deklaracji praw czo-

wieka, któr by przedstawi komitetowi konstytucyjnemu.

«Art. II. Zadaniem spoeczestwa politycznego moe by tylko jak

najwiksze dobro wszystkich.

«Art. III. Kady czowiek jest jedynym wacicielem swej osoby, i tej

wasnoci tylko nie mona odstpi.

«Art. XXIV. Kady obywatel ma prawo do korzyci wspólnych,

które mog powsta z ustroju spoecznego.

«Art. XXV. Kady obywatel, który nie moe zaspokoi swych potrzeb,

ma prawo do pomocy swych wspóobywateli*.

Deklaracja praw czowieka, uchwalona w dniu 2(). sierpnia, nadaje

spoeczestwu wicej bierny, obronny charakter, anieli to czyni Sieyes

w swych wywodach i w swym projekcie. W projekcie Sieyesa wolno
spoeczna jest wyraniej okrelona i wicej zabezpieczona, tak np. jest sta-

nowczo wypowiedziane, e «onierza nie wolno nigdy uywa przeciwko

obywatelowi» (w Art. XIII.). W ogóle, redakcja Sieyesa odznacza si

wiksz jasnoci i treciw^oci.

Uchw^alona 26. sierpnia Deklaracja zawiera 17 artykuów. Oto jej

brzmienie cakowite albo w streszczeniu.

Art. 1. «Ludzie rodz si i yj swobodni i r(')wni w swych pra-

wach, llónice spoeczne mog by oparte tylko na korzyci .spoecznej*.

Art. 2. «Celem kadego stowarzy.szenia politycznego jest zachowanie

praw przyrodzonych i nieodmiennych czowieka. Prawami temi s: wolno,
wasno, bezpieczestwo i opór przeciwo uciskowi*.

Art. 8. Wszelka wadza pochodzi od narodu.

Art. 4. Wolno polega na monoci robienia wszystkiego, co nie

szkodzi drugiemu. Granice wolnoci mog by tylko okrelone przez prawo.

Art. 5. Czego prawo nie zabrania, to wolno czyni kademu ; nikogo

nie mona zmusza do tego, czego prawo nie nakazuje.

Art. fi. « Prawo jest wyrazem woli powszechnej*. W.szyscy obywa-

tele maj prawo bezporednio lub porednio przyczynia si do jego uo-

enia. Prawa powinny by jednakowe dla wszystkich. « Wszyscy oby wateh;

s równi wobec prawa* i mog ubiega si o wszelkie posady i godnoci

spoeczne.

*) Str. 89.



115

Art. 7. Na podstawie tylko prawa mona by uwizionym. Wszelka

dowolno w tym wzgldzie ulega karze. Prawnemu uwizieniu nie wolno

stawia'; oporu.

Art. H. Kara moe opiera si tylko na prawie.

Art. 9. Przed wydaniem wyroku (obwiniajcego, nie wolno obchodzi

si surowo z winiem.

Art. 10. Nikogo nie naley niepokoi z powodu jego przekona, jeeli

manifestowanie ich nie narusza ustanowionego porzdku.

Art. 11. Zapewnia si kademu wolno. myli i przekona, «z tem

jednak, e odpowiada bdzie za naduycie tej wolnoci w wypadka(th

okrelonych przez prawo ».

Art. 12. Sia publiczna powinna suy ku poytkowi ogólnemu.

Art. 18. Podatek «powinien by równo podzielony pomidzy wszyst-

kich obywateli, stosownie do ich monoci*.

Art. 14. Wszyscy obywatele maj prawo albo osobicie albo przez

swych przedstawicieli bra udzia w stanowieniu i kontrolowaniu uycia

podatku.

Art. 15. Spoeczestwo ma prawo da rachunku od kadego urzdu

publicznego.

«Art. 16. Spoeczestwo nie posiada konstytucji, jeeli nie dano mu
rkojmi praw i nie ustanowiono w niem okrelonego podziau wadz*.

«Art. 17. Poniewa wasno stanowi niepogwacalne i wite prawo,

przeto nie mona nikogo jej pozbawia, chyba wyranie domaga si tego

konieczno publiczna, prawnie stwierdzona, i to tylko pod warunkiem

susznego i poprzedniego wynagrodzenia*.

(iodnem jest uwagi, e Zgromadzenie Narodowe jednemu tylko z praw

przyrodzonych, wasnoci, oczywicie indywidualnej, przyznao stanowczo

wito i niepogwacalno.

Art. XXV. Sieyesa odbi si w jednym ustpie wnio-skiów dodatko-

wych do Deklaracji praw czowieka, .iesi to nastpujcy ustp: «Zostauie

zaoony i zorganizowany Zakad powszechnej pomocy publicznej, w celu

wychowywania opuszczonych dzieci, pomagania ubogim sabym i do-

starczania pracy ubogim zdrowym, jeliby ci nie mogli jej sami dosta*.

Ogosiwszy prawa czowieka i obywatela, naleao take oznaczy

ich obowizd. Domagali si tego jansenista Camus i opat (iregoire. «Za-

nim jednak XIX. stulecie — powiemy za Ludwikiem Blanciem — przy-

stpio do swego zadania. XVIII, musiao ukoczy swoje*.*)

Ociganie si kr(')la z zatwierdzeniem Deklaracji praw czo-
wieka znowu w^yszo na szkod wadzy monarchicznej. Lud sprowadzi

*) iU-. 42. T. III. Paris, lb52.

8*
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(5. padziernika) króla z Wersalu do Parya. Wkrótce (29. padziernika)

przenioso si lam take Zgromadzenie Narodowe.

Buruazja. owadnwszy królem, cliciaa zamkn rewolucj w gra-

nicach, które uwaaa za waciwe. Wikszo jej hodowaa zasadom

Wotera i Monteskijusza. Dalszy pochód rewolucyjny uwaaa za denie
przewrotowe, zgubne dla porzdku spoecznego, któremu naleao oprze

si z caej mocy. hiteres ludu pracujcego i nic nie posiadajcego oddzieli

si od interesu rodzin zamonych, (..oustalot spostrzeg to i w pimie

swojem : Revolutions dc Paris pyta ze zgroz: czy arystokracj

szlachty na to obalono, aby na jej miejscu postawi arystokracj ludzi

bogatych? Wytyka on nowy despotyzm mieszczaski (despotisme b(»urgeois).

którego dzieem byo prawo wojenne z 21. padziernika, pozwalajce uy-
wa siy zbrojnej przeciwko zbiegowisku ludowemu ; i porównywa rzdy
Trzystu paryskiej komuny, która ustanowia w tym czasie inkwizycyjny

komitet bada (Comite des recherches), do despotyczny cli rzdów Dziesiciu

kupiecko-arystokratycznej Wenecji.

. Pomidzy przedstawicielami trzeciego stanu bya znaczna wiek.szo

adwokatów i urzdników*) tote dekret 22. padziernika, reorganizujcy

Francj, nosi na sobie widoczn cech niwelacji biurokraiyczno-buruazyjno-

centralisiycznej. Dawne historyczne prowincje,'^'^) któreby wicej odpowiaday

prawdziwie ludowemu samorzdowi, zastpiono departamentami, które urz-

dzono podug jednego wzoru. Ogólnej zasadzie, jakoby wszyscy mieli prawa

równe, zaprzeczono, dzielc obywateli na biernych i czynnych. Ci ostatni

tylko uywali praw wyliorczych. Za czynnego obywatela uwaa si kady
Francuz, majcy lat 25 i paccy kwot podatku równ zarobkowi trzech-

dziennemu wyrobnika prostego, (iminom. które objawiay siln dno.
do zupenego uniezalenienia si, przyznano jednak rozlegy samorzd.

Mogy one zarzdza swojemi zakadami, dobrami i dochodami, regulow^a

podatki gminne, wykonywa potrzebne roboty publiczne, utrzymywa swoj
policj. Wybieray same swoje Rad ogóln (Conseil genera; i municy-

palno. Wybory pastwowe odbyway si w kantonie i byy porednie

o dwóch stopniacli. t. j. czynni obywatele kantonu mianowali wybori,'(')w.

*) Liczb przedatawieieli rónie podaj: jedni 1214, drudzy 1237, znowu inni

podaj liczb przedstawicieli siUchty — 270 (w tej liczbie 28 czonków parlanieniów),

duehowienstwH — 290 (w tej liczbie plebanów 200), stanu trzeciego — o8S (w tej

liczbie adwokatów — 212, urzdników niszych — 200, radców miojskieh — 18, kupców

i rolników — 216 itd.).

**) Naley jednak zauwaa, e podzia na prowincjo by tylko polityczny ; pod

wzglcdem finansowym dzielia sif; b^ancja na genralilcs. pod wzgldom cywilnym na

— intendanees, pod wzgldem wojskowym na — gouverneraen!s, pod wzgldem kocielnym

na diooeses. pod wzgldem sdowym na baiilages i senechausses



a ci ostatni \vvl)ierali posiou, urzdników i sdziów. Nowa konstytucja

cigna surow krytyk, zwaszcza ze strony Loustalot'a i DGsmoulins'a.

Szczeg«>lnie krytykowano podzia obywateli na czynnych i biernych, a Lou-

stalol wykazywa wady systemu reprezentacyjnego, który usuwa lud od

czynnego udziau w spravs'ach publicznych.

Augustyn 'Iliierry mniema, ze narodowi francuskiemu w rewolucji

1789 r. chodzio jedynie o ustanowienie rzdu, opartego na industrji,

a wic liberalnego i pokojowego. <• Oczywistym lego dowodem - powiada

— by akt publiczny i konstytucyjny, którym, naród francuski owiadczy,

e wojny zaczepnej prowadzi nie bdzie. Takim l)y cel rewolucji, takim

powinien by jej kres>.'') Istotnie, burzuazja zadawalniaa si tern. co zy-

skaa. Atoli arystokracja i duchowieslwo postaray si o dalsze rozdmu-

chanie pomienia rewolucyjnego.

F'o wziciu Bastylji. nastpia pierw.^za emigracja; po . wy-wiezieniu

króla z Wersalu do Parya, powtórzya si ona w jeszcze wikszych roz-

miarach. Ksita objedali dwory cudzoziemskie, straszyli monarchów

i arystokracj i namawiali do utworzenia koalicji, któraby przywrócia

dawny porzdek we Francji. W samym kraju podnoszono chorgiew ro-

koszu. Duchowiestwo podburzao ludno poudniow. We wschodnich

prowincjach skaniano wojsko do buntu. Po caej Francji knowano spiski,

otaczano niemi dwór, zasiewano niezgod w Zgromadzeniu Narodowem,

wstrzsano stolic. Emigranci i spiskowcy nie dawali uspokoi si Francji.

l'ogoska o spiskach wzburzya ludno bretosk w grudniu 1789 r.

Loustalot, Desmoulins. Marat, widzc, co si wici, ostrzegaU naród

i wzywali go do cigej czujnoci. « Piset do szeciuset odcitych gów —

woa poiiuro Marat — zapewniyby wam spokój, wolno i szczcie.

Faszywa ludzko osabia wasze rce. powstrzymaa ciosy: przypaci za

ni yciem — wróy dalej zowieszczo — miljon braci waszych*.

Okropny stan finansów i rozwijajcy si duch rewolucyjny w na-

rodzie spowodoway dwa wane wypadki, które miay nietylko czasowe

znaczenie, ale nadto byy oznak odbywajcego si wewntrznego prze-

obraenia. Mam tu na myli zaprowadzenie asygnat i ruch federacyjny.

Aeby podoa trudnociom finansowym. Zgromadzenie Narodowe

postanowio 29. grudnia 1789 r., sprzeda cz dóbr narodowych czyli

raczej kocielnych na kwot 400 miljonów i, dla szybszego cignicia

gotówki, zaprowadzio asygnaty, uywane ju w stosunkach kupieckich

w Hiszpanii i w W^enecji. Asygnaty te daway prawo do odpowiedniego

ich wartoci obszaru ziem sprzedanych. W obiegu jednak doznaway

*) Str. 108. Artyku: „Des nations et de leurs rapports mutuels etc", przedru-

kowany w OeuYres de Samt-Siinon et d'Enfantin. XVIU. Yol. Paris. 1869.
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znacznej liiulnoc.i. / tego powodu w kwietniu 17U() r. \vys/,e(l lozkaz,

aeby kasy publiczne i prywatne przyjmow^aly je na równi / brzczc
monet. Zaprowadzenie asygnat miao wielkie znaczenie dla rewolucji.

Hez nieb musiaaby ona w walce ze skoalizow^an Europ monarcbiczn

albo zbankrutowa albo rozprzdz si w anarcbj zupen. W ewolucji

za spoeczno-ekonomicznej asygnaty uatwiy rozw(')j kapitalizmu i przy-

czyniy si w pewnej mierze do urucbomienia wasnoci ziemskiej.

lironic si od godu i cbciwn)ci spekulantów zlioow^ych, miasta

francuskie zaczy federow^a si z sol). W kocu 1789 r. Arbois, IJeaume,

Besancon, Dole, ( Iray, Lans-le-Saulnier, Orgelet, Ornans, Poligny, Pontarlier,

Quingey, Saint-Claude, Salins i Yesoul zawary midzy so) przymierze,

majce na celu uatwienie wolnej sprzeday zboa i utrudnienie skupowania

cnego. Do konfederacji tej przystpoway take inne miasta i wsie. Dijon

z wielk uroczystoci to zrol'i. W innycli prowincja(-b ruci federacyjny

mia wicej charakter polityczny. Zrzekano si odrbnoci, przywilejów,

czono si w jedne rodzin, w jeden naród. Po caej Francji uroczycie

obchodzono wita federacyjne, podczas których prowincje, miasta, wsie,

stany, wyznania bratay si ze sob. Najwietniejsz i najwspanialsz bya

uroczysto federacyjna, któr obchodzono w Paryu w rocznic wzicia

Hastylji. Zgromadzili si na ni delegaci z caej Francji, a .lan Baptysta

Clootz, nawpó Niemiec, nawpó Francuz, czowiek bardzo bogaty a po-

mimo to filozoficznie rozmiowany w wielkim akcie wyzwalania si ludz-

koci, zebra liczny poczet cudzoziemców, aeljy ci reprezentowali rozmaite

narody na kuli ziemskiej.

Ucieczka króla (w nocy 20. czerwca 1791 r.) i pozostawiony przez

niego protest przeciwko wszystkim uchwaom, które zapady «od dnia

jego uwizienia, 6. padziernika 1789 r.», wzburzyy znow^u ludno fran-

cusk. Pary cay zawu^za, a w 3urgundji i Lyonnais rozpocza si za-

wzita akierja. Pomimo to Zgromadzenie Narodowe postanowio nie na-

dawa wielkiego znaczenia sprawie ucieczki króla, a nawet nie wahao
si przela krew, rozpdzajc 17. lipca tumy, domagajce si detronizacji

Ludwika XV f.

Zgromadzenie Narodowe skoczyo swoje zajcia 29. wrzenia 1791

r. Zrobio ono wiele. Obalio feudalizm i utorowao drog nowemu ustro-

jowi.*) Prócz reformy politycznej i cywilnej przeprowadzio wan reform

sdownicz. Rozprawy parlamentarne, poczone z dyskusj po klubach

*) Saint-Simoniei nie bez suszuoei utrzymywali, e zgromadzenie to byo naj-

bardziej rewolucyjne ze wszystljleli zgromadze prawodawczych podczas rewolucji.

„Lassemble eonstituante a ete, dans la ralitó, plus róvolutionnaire qu' aucune de

eelles qui lui ont succóde : les mots n'ont pas le poavoir de changer les ehoses". Str. 90.

Opinions litteraires, philosophiques et industrielles. Paris, 1825.
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i artykuami d/iennikarskiemi, przyczyniy si znacznie do wzrostu samo-

wiedzy spoecznej w narodzie.

Dokonywjce si przeobraenie stosunków spoecznych w caej

P>ancji: rozprawy w Zgromadzeniu Narodowem nad przyrodzonemi pra-

wami czowieka ; mowy i spory, odbywajce si w klubach i dziennikac^h,

musiay poruszy take trzy wane zagadnienia spoeczne: praw cywihio-

politycznych kobiety, ekonomicznego pooenia robotnika i organizacji

wasnoci ziemskiej.

Sprawa kobieca miaa znakomitego rzecznika w Condorcefcie. Ro-

zumowania jego odznaczay si logiczn cisoci i niezwykle jasnym wy-

kadem. Najtreciwiej wypowiedzia swe zdania w.lournal de la So-

ciete de 1789 (1790 lipiec. N. 5). które tu powtórzymy:

«W imi jakiej zasady, w imi jakiego prawa usuwaj w pastwie

republika liskiem kobiety od czynnoci publicznych ? Nie pojmuj. Wyraz

:

przedstawidelstwo narodowe znaczy przecie przedstawicielstwo narodu.

Czy kobiety nie stanowi czci narodu? Zgromadzenie Narodowe ma na

celu uoenie i zaciowanie praw narodu francuskiego. Czy kobiety nie

stanowi czci narodu francuskiego? Prawo wybiera i by wybranym

opiera si na jednym tytule, tytule istot rozumnych i wolnych. Czy ko-

biety nie s istotami wolnemi i rozuranemi? Jedynemi ograniczeniami

prawa wyborczego s: skazanie na kar cielesn lub habic i maole-

tno. Czy wszystkie kobiety miay zatargi z prokuratorem rzeczypospo-

litej, i czy w naszych prawach nie czytamy deklaracji, e osoby obu pci,

majce 21. rok. s penoletnie? Czy sabo cielesna kobiet ma suy za

dowód przeciwko nim? Ale w takim razie wypadaoby posya take

wszystkich przedstawicieli przed sd lekarski i usuwa tych, co kadej

zimy cierpi na podagr. Moe brak nauki i niedostatek rozumu polity-

cznego maj przemawia przeciwko kobietom? Mnie si wydaje, e wielu

posów obchodzi si bez tego. Im wicej odwoujemy si do zdrowego roz-

sdku i zasad republikaskich, tem trudniej znale powany powód usu-

nicia kobiet od polityki. Najgówniejszy zarzut, który znajduje si na

ustach u wszystkich, a który powiada, e otworzy kobietom zawód po-

lityczny znaczy je wyrwa z ona rodziny, przedstawia dowód pozornej

tylko siy. Najprzód, nie daje si on zastosowa do licznego tumu kobiet,

które nie s jeszcze lub nie s ju maonkami ; nastpnie, gdyby mia

stanowcze znaczenie, to naleao)y, na tej samej podstawie, zakaza im

wszelkich zaj rkodzielniczych i kupiectwa, poniewa te zajcia odsu-

waj tysice kobiet od obowizków rodzinnych, kiedy tymczasem czyn-

noci polityczne zatrudniyby tylko z jakie sto niewiast w caej Francji.

Wreszcie pewna znakomita kobieta rozstrzygna t kwestj temi wznio-
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semi wyrazy: » Kobieta ma prawo wstpi na mównic, poniewa ma
prawo wstpowa na rusztowanie !»

Pomidzy licznemi broszurami, domagajcemi si równouprawnienia

kobiet, wymieni naley: Ca hi er des doleances et reclamations
des lem mes. w którym ol))awiono danie, aby kobiety dopuszczone

byy take do wyborów; Heurte des dames a Fassemblee na-

tionale, ze skarg, e same kobiety nie bior udziau w wielnem odro-

dzeniu Francji *); Sur Tadmission des femmes a u droit de cite,

w której to rozprawie Condorcet w silnych wyrazach oi>winia ogó mski

o pogwacenie zasady lównoci. Spraw równouprawnienia kobiet popie-

ray energicznie take czasopisma : Orateur dupeuple pod redakcj

Martefa, C h r o n i cf u e d u m o i s i i o u c h e de Fe r.

Ow znakomit kobiet, której sowa przytoczy Condorcet powyej,

bya znana autorka, Olimpija de (Jouges (175o~1793), ona Aubry"ego.

Agitowaa ona dzielnie piórem, sowem i czynem w sprawie równoci

praw kobiety. W broszurze, w^ydanej w 1791 r. p. t. Declaration des

droits des femmes. powiada: «Wolno i sprawiedliwo polegaj na

tem. aeby oddawano kademu, co mu si naley. Do wykonywania praw

przyrodzonych kobiety niema innych przeszkód, jeno te, które stawi wie-

czna tyranja mczyzny. Prawa przyrody i rozumu powinny usun te

ograniczenia... Ustawa powinna by wyrazem woli powszechnej. Wszystkie

wic obywatelki, tak same.) jak i wszyscy obywatele powinni wspódziaa

osobicie lub przez swoich przedstawicieli do jej uoenia. Powinna ))y

ona jednakow dla wszystkich. Wszyskie obywatelki i wszyscy obyw'atele,

równi w jej oczach, powinni by zarówno przypuszczeni do wszystkich

godnoci, posad i obowizków publicznych, stosownie do swoich zdolnoci

i bez adnego innego wyrónienia, jak tylko cnoty i talentu.*

Zgromadzenie Narodowe, znoszc przywileje majstrów i cechy, za-

prowadzao równo pomidzy robotnikami i oswobodzao prac od wielu

krpujcych j wizów. Po pamitnem posiedzeniu 4. sierpnia 1789 r.,

Desmoulins w Latarni swojej pisa: « Majster krawiec, majster szewc,

majster perukarz paka ])d; ale ich czeladnicy uciesz si. i od)dzie

si iluminacja na poddaszach***). Istotnie, ogó robotnik(')w powita rado-

nie uchwa Zgromadzenia Narodowego. Wkrótce jednak robotnicy spo-

*) „Czy my same tylko nie wemiemy udziau w tem wietnem odrodzeniu,

jakie ma oywi Francj V.... Zamalicie bero despotyzmu, wypowiedzielicie pikny

aksjomat, j^odny zapisania we wszystkich umysach i sercach e. Francuzi s na-

rodem wolnym... i codziennie znosicie jeszcze, e 13 miljonów niewolnic dwipa

haniebnie kajdany 1*3 miljonów despotów."

*'') Sr 13. La Lanterne aux Parisiens Ouevres de Caraille Desmoulins. T. II.

Paris, 18G9.
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strzepH. e zniesienie cechów miao i swoje z stron, niweczyo ^owiem

dawniejsz solidarno(? pomidzy nimi. Clicc wic naprawi to ze, wi-

zali si w nowe stowarzyszenia. Zgromadzenie Narodowe, upatrujc w tem

wskrzeszanie cechów dawnycli, uchwa 14. czerwca 1791 r. zakazao

zawizywa stowarzyszenia robotnicze i organizowa zmowy. W posta-

nowieniu tem ciiarakter )uruazyjny ciaa prawodawczego najwicej uwy-

datni si.

Saint-Simoni.ci susznie zauwayli, e piorunujca wymowa Mira-

heau uderzaa, nie w samych tylko uprzywilejowanych czonków maej

rodziny, ale take, pomimo jego woli, w uprzywilejowanych czonków

wielkiej rodziny: caego spoeczestwa. Jeeli prawo pierworodztwa gwa-

cio zasad nnynoci. to czy ogólne prawo dziedzictwa take jej nic

gwaci? Suszn hya take uwaga opata Maury. zgorszonego badaniem

tytuów wasnociowych duchowiestwa. «f'amitjcie — woa on do Zgro-

madzenia Narodowego — e za kadym razem jak szuka )dziecie po-

cztków^ wasnoci, naród z wami ich take szuka bdzie. » 1 istotnie i)y-

tano: dla czego ziemia ma nalee do niewielkiej liczby wacicieli, a nie

do caego narodu? Z pomidzy broszur, potrcajcych o te kwestje. naj-

wiksz zwrócia na siebie u^wag wydana p. t. Je perds mon etat.

faites moi vivre (Trac mój zawód, dajcie mi sposób do ycia). Zni-

weezyhcie — jwwiada autor — despotyzm, podzia na trzy stany, feu-

dalizm, parlamenty i mnichów : oddalicie dobra duchownie narodowi do

rozporzdzenia. Uczycie jeszcze jeden krok : powiedcie, e ziemia Francji

naley do pa.stwa, z obowizkiem sprawiedliwego jej dzielenia pomidzy

obywateli. Nie byaby to rzecz bezprzykadna, gdy Likurg i Germanowie

poprzedzili was w tym wzgldzie. — Jestemy bracia z przyrody: je-

stemy niemi przez religj ; stajemy si niemi przez prawa ; powinnimy

by take niemi pod wzgldem majtkowym. — Albowiem niema brater-

stwa pomidzy bogatym i IMednym. a wolno nie da si pogodzi z nad-

zwyczajn nierównoci majtków. >

Ndza, panujca wród ludnoci pracujcej, niepokoia umysy. Si,a-

rano si jej uly wydawaniem wspar pieninych, ale wywierao to )ar-

dzo may skutek. Liczba ubogich rosa; w samym Paryu liczono ich

120.0(K) w 17<S9 r. Aeby skuteczniej przyj. w pomoc ubóstwu, pose

Malouet na posiedzeniu 3. sierpnia 1789 r. da organizowania biur wspar-

cia i pracy, lecz nie znalaz poparcia w zgromadzeniu. Drugi raz, przy

rozprawach nad dobrami duchownemi. domaga si on tak samo daremnie,

aeby na hipotece tych dóbr ubezpieczono pewn kwot dla wspierania

ubogich, dopóki ci istnie bd *). Dopiero kiedy godni robotnicy burzy

*) Malouet, po rzeziach wreeniowych (1792 r.) opuci Franej i dopiero 1801 r.

znowu do niej wróci.
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sio zaczli w Paiyii. /(.noinadzenie Narodowe, na wniosek komuny pa-

ryskiej, uchwalio lo miljon(')W liwr(')W na zaoenie warsztatów dobro-

czynnych (Ateliers de charile). Jak wielk musiaa hyc liczlia ro)otnik(')W

pracujcych w tych warsztatach, mona wnosi z tego. e w samych

tylko warsztatach w cz.ci miasta Montmartre pracowao IT.ODO ludzi.

Zaczy objawia si nawet pewne dno.ci socjalistyczne w klubie,

zaoonym 1. padziernika 1790 r. pod nazw: Le cercie social o u

Assemblee ederative des a mis de la verite. Naleeli pomidzy
innymi do tego klu)u: Condorcet; ltonneville. który owiadcza si za

prawem agrarnem; ksidz Claude Fauchet. który propagowa stowarzy-
szenie powszechne (fassociation universelle) i nazwa C-hrystusa

pierwszym sankiulotem. Koo to spoeczne pragno pozna(i prawd ; chciao

rozpocz wielkie dzieo skonfederow^ania ludzi. Organem jego byo czaso-

pismo: Bo uch de fer. «Kady czowiek — powiadao to pismo — ma
prawo do ziemi, i kady czowiek powinien mie dla swego wyywienia

pewny jej kawaek. W umowie stowarzyszcej, która organizuje naród po-

dug naczelnych uchwa przyrody i susznoci, czowiek oddaje si' cay
ojczynie i wszystko bierze od niej. Kady oddaje jej swoje prawda, swoje

siy. zdolnoci i rodki istnienia i ze swojej strony sam korzysta z praw.

si, zdolnoci i rodków^ istnienia ogóu. Wytwarza to wielk jedno,

a z niej powstaj : potga harmonijna, bezpieczestwo zupene, cakowita

suma szczcia dostpnego dla w.szystkich i doskonae uzupenienie w'oli

przyrody. > Kóko spoeczne wyznawao zasady repu)likaskie. Po ucieczce

króla, owiadczao si z lem, e < nie trzeba wicej królów, dyktatorów^

imj)eratorów. wadców^ ! Nasz wróg — to nasz pan. Nie trzeba ani La-

fayettea. ani Orleana ! Prawo, samo prawo i przez wszystkich postano-

wione.* .leden z najwaniejszych czonków klubu, Condorcet, zamieci

,

w zaoonem po ucieczce króla pimie : R e p u b 1 i c a i n dowcipny list,

w którym mody mechanik obiecywa zrobi monarch — automata : lista

jego cywilna nie przekraczaaby 2()0.()()() liwróW'. a sam on, przy pewnych

poprawkach, starczyby na dugie i dugie lata.

Potny klub jakobiski odgad w nowem kole swego wroga. Oskar-

ywszy koo spoeczne o niebezpieczn dno zaprowadzenia prawa

agrarnego, stumi jego rozwiej. Indywidualizm wzbiera silnemi lalami.

Uwydatniao si to w rozrywaniu d<')br gminnych i w separatystycznem

deniu gmin.

«(rdyby Francja bya wysp — powiada Saint-Simon — rewolucja

jej napewno l)yaby krótsza i mniej gwatowna.* Krwawe dni wrzeniowe

spowodowane byy przcdew.szyslkiem groz najazdu cudzoziemskiego i utraty

niepodlegoci pastwowej, l^alrjotyzm skojarzy si z uczuciem rewolu-
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cyJiKMii i wyda te straszn ciier^/J. która /.wyciskie stawia czoo skoali-

zowanyrii siom moiiarciów europojskioi.

Nowe zj^romadzenie. wyljrane na podstawie nowej konstytucji, roz-

poczo swe zajcia 1. padziernika 1791 r. i przyjo nazw Zgromadze-

nia narodowego prawodawczego (Assemblee nalionale legislative). ^oniewa
poprzednie zgromadzenie ncliwalio byo, aeby czonków jego nie wybie-

rano do nowego, przeto pomidzy posami pojawili si ludzie po wikszej

czci nieznani lub maoznani. Z posów paryskich gonemi byy nazwiska

tylko IJrissofa i Condorcefa. Opat Fauchet. czonek «kóka spoecznego

»

zosta wyl)rany posem z Calvados. Stosunek pozycji spoecznej, wieku

i stronnictw zupenie by odmienny w nowem zgromadzeniu. Nie wiecio

ono ani nazwiskami historycznemi, ani tytuami, ani dobrami rozlegem!.

Arystokraci i monarchici nie ukrywali swej pogardy dla pos(')W. którzy

nie w powozach, ecz skromnie, w^ kaloszach, osonici parasolami, przy-

bywali na posiedzenia. Zamiast ysin pow^anych i wosów siwych ujrzano

gste i bujne czupryny. Zgromadzenie )yo prawdziwie mode. Liczono

wyej ni 60 czonków, którzy nie mieli jeszcze 26 lat. Dawniejsze zacho-

wawcze stronnictwo prawie zupenie zniko : jego miejsce na prawicy zajo
stronnictw^o konstytucyjne, które w poprzedniem zgromadzeniu zajmowao
centrum lub nawet lewic. Na ogóln liczb 745 posów byo staych zwo-

lenników uchwalonej konstytucji 160. Po lewej stronie zasiedli nowatoro-

wie czyli reformatorowie. dwa razy prawie liczniejsi od czonków prawicy.

Byli to przewanie adw^okaci, których w ogóle liczono 400. W rodku
czyli tak zwanym ])rzuchu toczyli si Lkliwi (les timides), którzy jak

kosy w^ polu chylili si to w t, to ow stron, w miar tego skd wiaa
wiksza energja.

Wkrótce na lewicy zaczli rej wrodzi znakomici mówcy z yrondy

:

Yergniaud, (luadet. (iensonne, adwokaci z Bordeaux. Z nimi poszed te
razem entuzjastyczny Prowansalczyk, Isnard. Koo nich zgrupow^ao si

tak zwane póniej stronnictwo yrondystow^skie. Pod pewnym wzgldem
czem by Mirabeu dla konstytucjonistów, tem dla tego stronnictwa sta sie

Brissot. Z yrondystami trzyma take Condorcet, który « prawie nigdy nie

przemawia z mównicy i mao w ogóle mówi; lecz naleao si liczy

z jego milczeniem, penem myli: by to Sieyes republikanów »
*).

Zyrondyci pchali zgromadzenie w dwóch kierunkach: ku republice

i ku w^ojnie. Byli tego przekonania, e bez w^ojny nie zdoaj obali mo-
narchii. Przytem wojn uwaali za nieuniknion. Woleli wic nie czeka
wtargnicia grocego najazdu, lecz miao przenie odrazu teatr wojny

*) Str, 131. Louis Blaae T. VL Paris 1854. Mignet powiada take o nim, e
odegrywa rol Sieye8'a w tem drugiem rewolucyjnem zgromadzeniu. Str. 177.
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poza tirnnice Francji, pomidzy indy rwi\c^o si do wolnoci take '^i. Przod-

stawiali oni - jak powiada Ludwik Hlanc - inteligencj buruazy.jn,

ktdpa. z nalury rzeczy niespokojna i szczerze zentuzjazwiowana do wol-

noci, zakrelaa sobie dalsze cele, anieli te, które starcz.yy dla .starszego

pokolenia wik.szoci huruazji. Hyli lu czciciele VoUaire'a, Helwecjusza,

I)'Alemberfa. Volneya, uczniowie Diderota i Rousseau. Wrogami byli pa-

nowania ksiy i monarchów, chcieli sprawiedliwej wolnoci dla wszyst-

kich, uwaali rzeczpospolit federaln za wzorowy ustrój pastwa **),

a przedewszystkiem pragnli up(^w.szechnienia owiaty. '•Nie znam ludzi

lepszych i lepszych patrjotów* — pisa o nich Tomasz *ayne do Dantona.

Zreszt emigranci, szlachta i duchowiestwo zniewalali do podjcia

z nimi walki energicznej. Pierwsi otwarcie formowali w Brukseli, Worm-

sie. Koblencji oddziay zbrojne, które z koalicj monarchów europejskich

miay wkroczy do Francji i przywróci tam dawny porzdek. Szlachta

i duchowiestwo podburzay lud i zdoay nawet w tych miejscowociach,

gdzie rednia klasa bya nieliczna, wywoa powstania ludowe, jako to:

w Wandei, Languedoc"u i Calvados.

Rozpocza si wic walka z wewntrznym wrogiem. Brissot wniós

20 padziernika spraw emigrantów na porzdek dzienny. Rozprawy byy

burzliwe, namitne. Nasamprzód, 20. padziernika uchwalono wezwa star-

szego brata króla do powrotu, pod grob pozt)awicnia go wszelkich praw.

Nastpnie, po przemowach l>rissofa. \'ergniaud"a. lsnard'a. zapada 9. li-

stopada surowa uchwaa przeciwko emigrantom. Dla czuwania nad we-

wntrznym wrogiem utworzono 2ó. listopada osol)ny komitet (Comite de

surveillance,). W cztery dni póniej uchwalono wezwa duchowiestwo do

zoenia ogólnej przysigi, a opornycli pozbawi pensji i uwaa jako po-

dejrzanycli.

*) Kiedy Robespierre oskary zyrondystów, e wypowiedzieli wojn Austrji, Ver-

gniaud tak si broni 10. kwietnia 1793 r. : „Ze wszystkicla stron bylimy osaczeni

przez wojska pruskie i austrjackie i przez emigrantów, którym Austrja i Prusy pozwo-

Hy organizowa- si w oddziay zbrojne, i^ie cliodzilo o to, ezy bdziemy mieli wojn,

gdy czynem bya nam wypowiedziana: lecz cLodzio o to, ezy mamy spokojnie czeka,

a ukocz wszystkie przygotowania, które robiono przed naszemi bramami dla zgnie-

cenia nas, czy mamy pozwoli przenie teatr wojny na nasze ziemi, czy te mamy

postara si o to, by przenie takowy na ieii ziemi."

**) Jak widzielimy, myl federacjyua znajdowaa we Francji do zwolenników

:

wyznawali j Rousseau, Mably, Helwecjusz. Przekonania Helwecjusza w tym wzgldzie

poznano dopiero w 1796 r., kiedy wydano z rkopismów jego dziea. Zaleca on podzia

Francji na 40 maych republik, solidarnie poczonych w sprawie obrony zewntrznej,

wolnych w zarzdzie wewntrznym i posyajcych przedstawicieli swych do wspólnej

Wielkiej Rady Narodowej Co do Rousseau, to myl jego federacyjna znikaa niejako

wobec jego pojcia wszechwadnego narodowego pastwa, które stao si wyznaniem

wiary stronnictwa jakobinów.
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Równoczenie dano czynnego vvyi^tpienia przeciwko wrogowi ze-

wntrznemu. — Nie spodiewajcie si, aeby monarchowie pozostawili

was w spokoju - powiada'' mówcy Zyrondy. Wasza konstytucja —
woa Brissol - wiecznem bd/.ie przeklestwem dla tronów absolutnych.

Ona wytacza proces królom; wydaje przeciwko nim wyrok. Wasi wrogo-

wie? To s królowie, a wy jestecie narodem. Czy moliwe jest szczere

pojednanie si pomidzy tyranij i wolnoci?* Najwiksze wraenie wy-

war Isnard swoj mow 29. listopada. «[^owied2my Europie — zakon-

kludowa — e jeli gabinety namawiaj królów do wojny przeciwko,

narodom, to my powoamy narody do walki przeciwko królom.* Fauciel

proponowa uzna za niewane wszystkie traktaty, zawarte z monarchami

a natomiast ogosi przymierze z narodami wolnemi : angielskim, anglo-

amerykaskim. helweckim, polskim, holender.sk •m. *To s jedyni sprzymie-

rzecy narodu francuskiego: inni za lud:/ie, poczeni w plemiona pod

rózg despotów, s naszemi brami, lecz nie mog by naszemi sprzy-

mierzecami. Powinni naprzód odzyska wolno.* *) Nawet konstytucjo-

nalista Vaublanc. wysany w^ deputacji do króla, zakoczy temi sowy '

« Powiedz im, monarcho, e jeli ksita Niemiec bd dalej protegowa

przygotowania zljrojne przeciwko Francuzom, to Francuzi ponios do nich

nie elazo i ogie, lecz wolno! Ich to sprawa, aby zastanowiU si nad

skutkami przebudzenia narodów.*

Król. lubo z innych powodów, pragn take wojny. Dla niego moga
ona przynie wybawienie z wizów, któremi rewolucja skrpowaa jego

wol i wadz. Dwór prowadzi podwójn gr. Porozumiewa si z enii-

grantami i monarchami cudzoziemskimi i wtórowa Zgromadzeniu l'rawo-

dawczemu. Mogo byo nawet zdawa si, e król szczerze podejmuje

spraw naiodu. Na pocztku marca 1792 r., kiedy groba najazdu wy-

woaa w przeszo 20 departamentach wiksz ni w'szystkie poprzednie

akierj. utworzy ministerstwo z koa yrondystowskiego, nazwane przez

dwór ministerstwem bez spodni (ie ministi-re sans-culolle). Wreszcie wojn

uroczycie wypowiedziano cesarzowi niemieckiemu 26 kwietnia.

Odyby król poczy si by szczerze z yrondyslami, mogliby oni

wzmocni chwiejcy si jego tron. Wahali si jeszcze wówczas pomidzy

monarchj konstytucyjn i rzeczpospolit. Tej ostatniej wybitniejsi tylko

przewódcy mocno pragnli. Ale i ci zrobiliby z niej ustpstwo dla uroku

wadzy**), wreszcie dli tego, e zapewniliby sobie przez to kierownictwo

sprawami pastwowemi. Król jednak, odwoujc ministrów yroudy^low-

*) Su, 274. Mereure historiue et politique. Janyier et fevrier 1792.

**j Podug spostrzeenia Saint-Simona, legici, którzy panowali w zgromadzeniu,

w caoj rewolucji dowiedli, e kierowaa nimi nieprzeparta dza wadzy (,.une soif in-

frttigable dtt pouvoir''j. Str. 165. XIX. Vol.
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skich, chcia zamaskowa tylko rzeczywiste swe dnoci. Król i ministrowie

cignli w przeciwne strony i prdko musieli przeto zerwa z suh.

Pierwsze niepowodzenia wojenne posuyy ku temu. Wzmogy one

podejrzenia przeciwko kontrrewolucji i dworowi. Zgromadzenie Prawodawcze

ogosio si za nieustajce ; 2ó maja uchwalio deportacj ksiy niezaprzy-

sionych ; HO maja rozwizao gwardj królewsk; 8. czerwca zezwolio

na utworzenie pod Paryem obozu dla 20.()()() federalistów, których powo-

ano z prowincji. Król zaoy veto i odprawi muiistrów yrondysLowskich.

Teraz rozpocza si otwarta walka pomidzy izb i królem. Izba

czyli raczej yronda dziaaa agresywnie, król zacina si w biernym oporze,

znajdujc zacht w konstytucjonalistach. yronda, nie bdc pewn po-

parcia buruazji, podniecaa ulic i przedmiecia. Dopomaga jej w tem

mer 'arya, *ethion. Dwudziestego wic czerwca wywoano wielk ludow
demonstracj. Zbrojne tumy pojawiy si przed Zgromadzeniem Prawo-

dawczem, przecigny przez sal posiedze, domagajc si zniesienia kró-

lewskiego veto, i uday si do Tujlerjów. Król kaza wpuci tumy
i okaza wiele mstwa. Lud okaza take wiele umiarkowania. Demon-

stracja jednak nie doprowadzia do celu zamierzonego. Król przywdzia

wprawdzie podan mu czapk jakobisk, ale na wszystkie inne dania
zasania si konstytucj.

Manifestacja 20. czerwca przestraszya buruazj i dodaa ducha

konstytucjonalistom. Krzyczano na pogwacenie konstytucji. Królowi pro-

ponowano, aby uda si do obozu pod opiek wojska. La Fayette, nara-

ajc- do reszty popularno swoje, sam przyby do Parya, by ratowa

monarchj konstytucyjn, ale nie znalaz u króla szczerego poparcia. Król

bowiem liczy na kontrrewolucj.

Niefortunna agitacja La Fayette'a. który zamiast walczy z najaz-

dem grozi przedstawicielom wasnego narodu, i opuszczenie Helgji bez

boju przez Lucknera, wzburzyy do wysokiego stopnia patryjotów fran-

cuskich. Kluby wrzay, po caej Francji tw^orzyy si liczne zbiegowiska,

federalici oddziaami ze wszystkich stron dyli do Parya. Oburzenie

powszechne znalazo wietnego tumacza w V''ergniaud, który 3. lipca wy-

stosowa straszny akt oskarenia przeciwko królowi. Wykazawszy, e nie-

przyjaciele nowego porzdku posuguj si we wszystkich knowaniach,

we wszystkich zamieszkach imieniem króla, e sam król nie dopuszcza

rodków energicznych, któremiby broni si byo mona, e postpo-

wanie króla nacechowane jest przewrotnoci, zawoa: « Proponuj adres

do króla, przypominajcy mu prawdy, kt(')re tu wygosiem. Naley w nim

wykaza, e neutralno., jak zachowuje pomidzy ojczyzn i Koblencj,

jest zdrad Francji. Domagam si nadto, abycie ogosili, e ojczyzna

znajduje si w niebezpieczestwie. Zobaczycie, e na ten okrzyk
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alarmujcy, wszyscy obywatele pocz si. ziemia pokryje si onierzami

i wznowi si owe cuda. które okryy chwa narody staroytne. Francuzi,

odrodzeni w S9 roku. byliby pozbawieni tego patryjotyzmu?!... Paac

króla Francuzów zamieni si w zamek obwarowany. Tymczasem gdzie

s jego wrogowie?! Przeciwko komu stercz te dziaa i te bagnety?!

Przyjació konstytucji usunito z ministerstwa. Wodze rzdu pozostaj na

asce przypadku, kiedy dla ich utrzymania trzeba mie tyle mocy co

i patriotyzmu. Sieje si wszdzie niezgoda. Fanatyzm tryumfuje... Postpo-

wanie rzdu wzmaga miao. mocarstw obcych, które miotaj przeciwko

nam armje i elazo, a z drugiej strony ostudza wspóczucie narodów,

wznoszcych potajemnie mody o tryumf wolnoci... Intryga i wiaroomstwo

knuj zdrad. Ciao prawodawcze wydaje przeciwko tym knowaniom

dekrety surowe, lecz konieczne, a rka królewska je rozdziera. Odwoajcie

si — ju czas bowiem — odwoajcie si do wszystkich Francuzów, by

spieszyli ocali ojczyzn. Wskacie im cay bezmiar przepaci ! Nadzwy-

czajne tylko wysilenie zdoa z niej wydoby*. '<]\Iowa ta — powiada

Lamartine — rozbrzmiaa po caej Francji, jak na gwat bijcy dzwon

patrjotyzmu. l^ozpamitywana w salonach pani Roland, objaniana u ja-

kobinów, posana do wszystkich stowarzysze królestwa, odczytywana na

posiedzeniach wszystkich klubów, poruszya w caym narodzie wszystkie

gniewy przeciwko dw^orowi. W jej sowach by l(J-ty sierpnia. Naród,

który wystosowa do swego króla podobne oskarenia i groby, nie móg
ani ulega mu, ani szanowa go. (Jbwoanie niebezpieczestwa ojczyzny

byo w gruncie rzeczy obwoaniem zdrady wadzy wykonawczej*.*) Mowa
Vergniaud'a w ustach jego komentatorów przybieraa coraz groniejsze

znaczenie. Danton najdosadniej j wytumaczy. — «Niedodzy !
— rzek

on raz do tumu ulicznego. — Poco tyle sów, poco tyle rozpraw o kon-

stytucji, poco tyle ceremonji z arystokratami i tyranami! l{óbcie to. co

oni robi. Bylicie pod spodem, stacie u góry: oto caa rewolucja !»

Niebezpieczestwo, w jakiem znajdowaa si ojczyzna, poczyo
wszystkie frakcje patrjotów. Jakobini zawiesili walk sw z yrondystami

i poszli z nimi rka w rk. Uzbrojono lud. — kto nie mia strzelby, temu dano

pik. Na placach publicznych wystawiono chorgwie z napisem: «Oby--

watele, ojczyzna w niebezpieczestwie !» i wzywano ochotników do wojska.

Powoano wszystkie wadze cywilne do czuwania nad zdrad wewntrzn.
Oburzajcy i zniewaajcy manifest k.sicia brunswickiego dopeni

miary gniewu patrjotów. Zadano zoenia króla z tronu. day tego

petycje, nadchodzce z rozmaitych prowincyj ; domaga si tego adres

gminy paryskiej, przedstawiony Zgromadzeniu Prawodawczemu 3. sierpnia

*) Str. 46. T. III. Histoire des Girondins. Paris, MDCOCXLVII.
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przez reliiona ; woamy o to natarczywie sekcje paryskie, domagajc si

r(>wnoczcnie zniesienia cenzusu i zaprowadzenia gosowania powszechnego.

Hyl to wznoszcy si gos powstajcego ludu.

\)wstanie uznano za rzecz konieczn. Król przeszkadza rozwiniciu

ca^ej energji narodu. I.udwik XVI nie dorós do roli Wilhelma 111.*) Ci,

co go otaczali, pragnli naw^et wywoa powstanie, ael>y je módz umie-

rzy zbrojnie, dotowano si wic z obu stron do walki. Komitet centralny

lederalistów wybra z pomidzy siebie tajne wykonawcze dyrektorjuni,

które |)rzybrao do swego grona znanych agitatorów.**) Dwór królewski

skupia take swe siy. Mia on pod rk od i- do 5 tysicy onierzy

dobrze wywiczonych i uzbrojonych, zdolnych i oddanych zupenie królowi

oficerów i spor ilo. dzia. Kachowa na wojsko, koalicj a nawet potrosze

na wikszo Zgromadzenia Prawodawczego, które 8. sierpnia wikszoci

182 gosów odrzucio akt oskarenia, wymierzony przeciwko La Fayette'owi.

l'o pónocy 10. sierpnia dzwony zajczay, wzywajc lud do walki.

Rozpocza si ona porak niesfornych mas ludu i zwycistwem karnych

oddziaów wojska. Jeliby Ludwik XVI posiada l)y ducha wojennego

i stanowczo charakteru, mógby by. korzystajc z pierw\szego popochu,

rozpdzi tumy, pocign ku sobie chwiejce si bataljony gwardji na-

rodowej, omieli wikszo Zgromadzenia Prawodawczego do czynnego

wystpienia, powoa La Fayette"a i Lucknera i, wyszedszy z Parya,

*) J. Guadet w dziele swojein o yrondystaeh przytacza list Condoreefa, który

wykazuje konieczno 10. sierpnia. „Czy ocali nas Konwencja narodowa? — pisze w nim.

— Spodziewam si Lecz nie byo innego rodka do ratowania si. Tak samo w naszej

jak i w angielskiej konstytucji niema rodka do przeamania trudnoci, jeeli król i izba

gmin zechc z uporem i w przeciwnym kierunku. Lecz od 1688 do 1712 r minister-

stwo starao si mocno o to, by tego uiedostatku nie dostrzeono, i poniewa konstytucja

angielska w tym czasie moga rozwija si prawidowo, destrukcyjna ta wada nie daa

si uczu Anglji. Ludwik XVI nie by Wilhelmem. Oto przyczyna tego wszystkiego oo

zasio"'.

**) Do liczby tych agitatorów nalea Polak, azowski, fanatycznie oddany sprawie

republikaskiej. Po mierci jego, która wkrótce nastpia, komuna paryska wyprawia

mu wietny pogrzeb i adoptowaa je^ro córko. Robespierre mia mow pogrzebow. Sek-

cja Finistere, do której zmary nalea, wzia na pamitk jego serce, H. Taine, stron-

niczo niechtny dla rewolucji, mówi o nim pogardliwie. „Drugim agitatorem — powiada

— by Polat, azowski, dawny elegant, adny pyszaek, który z atwoci sowiask
sta si jednym z najbardziej rozwydrzonych sankiulotów. Posiadajcy niegdy synekur,

wyrzucony póniej nagle na ulic, krzycza w klubach przeciwko swoim protektorom,

których widzia ponionymi. Wybrano go kapitanem kanonjerów bataljonu Saint-Mareel.

Póniej by jednym z morderców wrzeniowych. Lecz temperament jego salonowy nie

mia do siy do tfj alieznfij roli. Strawiony gorczk i wódk, umar w cigu jednego

roku". Str. 19G. Les Origines de la France Contemporame par H. Taine. La Revoiution.

T. II. La Conciuete Jacobine. Paris, 1881.
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poczy si z nadeigajfem wojskiem. Taki plan krelono królowi, ale

dla wykonania jetco trzeJja i)yo ener^ji lvromwela kib Honapartego.

Walka .skoczya si porak króla i dworu. Król z rodzin odda

si pod opiek Zgromadzenia prawodawczego. Lud, który widzia jak si

cliwiao jego zwycistwo, teraz clicia zapewni sobie jego nastpstwa,

'i^em si tómaczy po czci jego chciwo krwi. Majc wrogów w swych

rkach, nie chcia ich wypuci. Mordujc, czyni ich na zawsze nieszko-

dliwymi. « Celem jego powstania bya krew, nie za zoto — powiada

Lamartine. — Sam siebie pilnowa. Pokazywa swoje rce czerwone, lecz

próne*.*) Niszczy wszystko w paacu tujleryjskim, lecz zodziejów na-

tychmiast wiesza.

Teje pamitnej nocy, 10. sierpnia, utworzya si nowa ludowa

wadza, która kierowaa powstaniem a nastpnie caym narodem. Bya to

komuna paryska, zorganizowana nanowo przez sekcje powstacze. « Ko-

misarze komuny byli wicej anieli przedstawicielami narodu: byli sami

narodem paryskim ».**) Zasiedli w niej take Danton i Kobespierre, Marat

mia w niej wasn mównic. Komuna uwaaa siebie za gówn przed-

stawicielk równoci; na jej aktach oznaczano biecy (1792) rok jako

czwarty wolnoci i pierwszy równoci. Zniosa ona nazw dawn pana

(monsieur) a zaprowadzia now obywatela (citoyen). Dla skoncen-

trowania za i spotgowania wadzy utworzya komitet czuwania
(C o m i t e de s u r v e i 1 1 a n c e). (3dtd Zgromadzenie l^rawodawcze, lubo

z tytuu naczelne, zeszo na drugi plan woltec komuny, przez któr prze-

mawia lud zwyciski i zbrojny. Powoanie Dantona na ministra sprawie-

dliwoci byo pierwszem jego nastpstwem.

Danton sam okreli swoje stanowisko w rzdzie wykonawczym.

«Kula dziaowa — rzek w komunie — wprowadzia mi do ministerstwa.

Chc, aeby wraz ze mn rewolucja wesza take do wadzy. Jestem silny

przez ni; zgin, jeeli oddziel si od niej». W ministerstwie Danton by
przedstawicielem komuny rewolucyjnej, w komunie sta si rzeczywistym

jej naczelnikiem. W ten sposób bez przywaszczenia wadzy, zosta praw-

dziwym dyktatorem. Lud widzia w nim swego czowieka; elektryzujce

jego siowa i uchwa- a energia poryway go. Danton mia dwie wielkie

cnoty: koctia ojczyzn i lud, i te cnoty przed sdem dziejowym oczy-

szczaj go z bota, w którem mia si nurza.***) i zmniejszaj jego zbrodni

*) Str. "222 T. 111. Histoire des Girondins

**) LamHrtine, 232. t III. Histoire des Girondins

***) Pozytj-wiei franeusry bardzo wysokr ceni Dantona, a jeden z nich, Dr

Robinet, bardzo pracowicie zbada prywatne jego ycie i wykaza, e osklirenia, pod-

noszone przeciwko niemu, s po wikszej czci bezpodstawne. Dzieo Robinefa wyszo

w r. 1865 p. t „Memoire sur la vie privee de Danton".
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spodlenia ludu Iraneuskiecfo mordami wrzeiiiowemi. «Nieeli Francja bdzie

tylko wolnii — zawoa raz publicznie — a imi moje niecb zostanie

skalane!* Wstpujc w czynnoci swego o)Owizku, wytkn jako cel

rewolucji: równo prawa i szczcia dla wszystkie li. Prawom
ludowym sprzyja szczerze. .Jedn z pierwszych uchwa, narzuconych

Zgromadzeniu Prawodawczemu, byo zaprowadzenie powszechnego goso-

wania. Kady penoletni (21 lat) Francuz, zamieszkay od roku na jednem

miejscu, yjcy z dochodu majtkowego lub z wasnej pracy, niepenicy

suby domowej, zostawa wyborc, skoro tylko zoy przysig ogóln.

Kady wyborca, po ukoczeniu 25 lat, móg byó wybrany. Dla uatwienia

czynnego udziau w sprawach publicznych ludziom ubogim, wyznaczono

kademu wyborcy 1 frank wynagrodzenia za mil drogi, a kademu, co

zosta wybrany do jakiejkolwiek czynnoci, trzy franki za dzie powi-
cony pracy publicznej.

Zgromadzenie Prawodawcze, nie chcc przyj na siebie caej od-

powiedzialnoci za nieuniknion zmian konstytucji politycznej po wy-

padkach 10. sierpnia, postanowio zwoa Konwencj Narodow, która

miaa by wybrana przez powszechne gosowanie, lubo wybory nie miay
si odbywa bezporednio.

Wypadki 10. sierpnia nie wywoay we Francji takiego niezadowo-

lenia, jakiego spodziewa si byo mona. Uczucie patrjotyczne, t. j. ch
ocalenia ojczyzny od najezdców, przewayo nad przywizaniem do króla

i obaw nowych wstrznie politycznych.*) Wojsko zachowao si Ijiernie.

La Fayette wprawdzie chcia zorganizowa opór w Ardennach, ale nie

majc ani dostatecznej ku temu energji, ani rzetelnego poparcia w oto-

czeniu swem, musia porzuci wojsko i opuci ojczyzn.

Tymczasem niebezpieczestwo ze strony najazdu stawao si coraz

groniejsze. Twierdza Longwy poddaa si. «Jeliby ksi Brunwicki —

powiada Dumourier w swoich Pamitnikach — pchn by korpus dzie-

siciotysiczny na Sedan, armja francuska rozpierzchaby si po miastach

lub ucieka do samego Parya». Wówczas mógby, prawie niepowstrzy-

*) Liczne pamitniki z owych czasów wiadcz o tern, e znaczna wieiiszoe na-

rodu bya po stronie króla i konstytucji 1791 r. Soulavie (Vie privee du mareehal due

de Riehelieu) powiada, e trzy tysice robotników zrobio rewolucj 10 sierpnia prawie

przeciwko caemu krajowi. Przypumy, e to przesada Ale Mallet-Dupon w swoich

Pamitnikach wylicza szczegóowo, kto by po stronie króla, i z tego widzimy, e
bya po jego stronie ogromna wikszo. W samym Paryu —jak wiadczy Buzot w swoich

Pamitnikach — wikszo bya rojalistowsk. Tylko niewiele szlachetnych i wia-

tych umysów pragno rzeezypospolitej. „Reszta — powiada Buzot — chciaa tylko

konstytucji 1791 r. i mówia o republikanach, jak si mówi o szalecach nadzwyczaj

uczciwych". Wreszcie Camille Desmoulins, sam republikanin, powtarza w kilku miejscach,

e republikanów atwo mona byo wszystkich porachowa.
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mywany, stan gronie pod murami stolicy, gdzie czekaa go przyczajona

zdrada. I *rzestra.szeni ministrowie mówili o wyjedzie do iSaumur. ale

Danton sprzeciwi si temu. Nie ufa on prowincji. Tam Wandeja rozwijaa

chorgiew rokoszu; tam w Mantauban, Arle.s, Avignon sprawiono rze

republikanom. « Dziesity sierpnia — rzek Danton w Zgromadzeniu l*ra-

wodawczem — podzieli nas na republikanów i rojlistów. Pierwszych —
maa liczba; drudzy su liczni. My republikanie, liczebnie sa)i, jestemy

postawieni midzy dwa ognie : z jednej strony — wróg zewntrzny, z dru-

giej — rojalici. Ci ostatni maj dyrektorjum swoje, które zasiada pota-

jemnie w Paryu i koresponduje z armj prusk... Aeby udaremni jego

plany, trzeba napdzi strachu rojalistom*. Przytem Danton rk pocign
po szyi. Zapowiedzia temi sowy i tym giestem system terorystyczny, który

wkrótce rozpostarto na ca Francj. Danton rozwija swoje plany przed

komun; ta przedstawiaa je jako yczenia ludu Zgromadzeniu Prawo-

dawczemu; to za ostatnie nadawao im form prawn. Uchwalono, aeby

kady obywatel, któryby mówi w miecie oblonem o poddaniu si. by
mierci karany. W kadej sekcji otworzono list mczyzn ubogich i sil-

nycli zarazem. W przecigu kilku dni komuna cigna w ten sposób

40000 ludzi, odziaa, uzbroia i wysaa ich na pole bitw^y. W Paryu

zrewidowano wszystkie domy; znalezion bro zabrano i uwiziono przy-

tem kilka tysicy osób podejrzanych, znaczn jednak ich liczb po prze-

suchaniu uwolniono. Zadekretowano 29. sierpnia zljurzy miasto Longwy

a mieszkaców jego pozjjawi na dziesi lat praw obywateli francuskich.

Pozwolono komendantom twierdz oblonych burzy domy tych, którzyby

mówiU o poddaniu si celem uniknienia bombardowania. Nakazano tym,

co pozostaj w domu, oddawa Ijro paln idcym przeciwko wrogowi.

Wiadomo o wziciu Verdun"u przez Prusaków przysza do 'arya
w nocy z 1. na 2. wrzenia. Wywoaa ona straszne wzl)urzenie umysów.

Domagano si gwatownych, krwawych rodków. Zgromadzenie Prawodawcze

o pó do drugiej po poudniu postanowio kara mierci wszystkich, itó-

rzyby wymawiali si od suby wojskowej, a take wszystkich tych, któ-

rzyljy bezporednio lub porednio przeszkadzali rozporzdzeniom wydanym
i powzitym przez wadz wykonawcz rodkom. Koo godziny czwartej

rozpocza si rze krwawa ksiy i rojlistów. I^amartine bardzo starannie

nagromadzi fakty, wskazujce na to, e rze bya z góry ukartowana

przez komun. lAidwik P>lanc stanowczo temu zaprzecza, wykazujc na-

cigany sposób przedstawienia zaszych wypadków i rozmylne opuszczenie

tych okoUcznoci, któreby mogy dostatecznie wytómaczy dorany wybuch

gniewu i zemsty ludowej. I^amartine jednak ma po czci suszno. Wszak
sam Danton mówi w póniejszym czasie, e on to wywoa mordy wrze-

niowe, poniewa trzeba byo odgrodzi Paryan od emigrantów rzek

9*
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krwi. \\'i'es/cie Marat, wodzcy rej w koinieeio czuwania, jeszcze 19

sierpnia doradza rze winiów w orj^aiiic swoim A mi du |)euple.

Mordy, popenione w cicru dwóch dni : 2 i H wrzenia przejmuj wstr-

tem i ohiirzeniem. Splamiy one naród: zakrwawiy serca prawdziwycli

i szczerych zwolenników sprawy wolnoci. Trzykacl tych mordów uspra-

wiedliwia nastpnie w.szystkie rzezie, sprawiane przez despotów i ich

sugi. Ohurzenie nie powinno wszake czyni nas niesprawiedliwymi. Lud

w morderstwie nawet okaza si wyszym i szlachetniejszym od ])uruazji.

*orównajmy rze >\Tzeniow 1792 r. i rze majow 1871 r. Tam zhli-

anie si wroga ku stolicy Francji i coraz mielsze podnoszenie gowy
przez zdrad usprawiedliwiay w czci gwatowny i krwawy rodek za-

bezpieczenia sobie tyów, kiedy hufce rewolucjo nistów opuszczay stolic.

Zupenie co innego w 1871 r. Niebezpieczestwo ju byo mino, sama

komuna bya zwalczona. W 1792 r. mordy l)yy niejako rodkiem zapo-

bieenia jeszcze wikszym klskom, w 1871 r. — pastwieniem si lylko.

Podczas mordów^ wrzeniowych odbywa si sd, wprawdzie dorany, ale

najczciej sprawiedliwy; w rzezi majowej — morderstwa sumaryczne

z pogardliwem pominiciem wszelkich pozorów sdu. W 1792 i*. zdarzay

si czste olijawy wspaniaomylnoci, okazywane przez lanvawy trybuna

i jego wykonawców; w 1871 r. widzimy przykady tylko zimnego i wy-

rafinowanego pastwienia si. Wreszcie lud mordowa, bo by ciemny, bo

w piersiaci jego wrzaa jeszcze zemsta za dugoletni niewol; buruazja

za, chepica i owiat i humanizmem, mcia si jak rozwcieczona

furja za .sam strach tylko, e moga bya utraci uprzywilejowane swoje

stanowisko.

Mordy wrzeniowe nie zl)awiy)y byy Francji, gdyby nie genjusz

w^ojenny Dumourier'a, który zuchwaym planem powstrzyma znacznie

silniejszego liczb nieprzyjaciela od posuwania si dalszego w gb Francji.*)

i gdyby nie .sprawy polskie, które skaniay rzd pruski do gromadzenia

si swoich nad Wis. Korzy. materjalna upu terytorjalnego przemoga

w sercu króla pru.skiego idealn potrzeb jronienia interes')W monarchicznych.

Nieszczcie l^olski przyczynio si do szczliwego obrotu spraw fran-

cuskich. Rozdzierano j, aeby powstrzyma demokratyzm francuski i prze-

szkodzi szerzeniu si zarazy rewolucyjnej. Tak si wyraa Fryderyk

Wilhelm w swojej deklaracji z 10. stycznia 179,'i r.**)

*) Jednym z dzielnych wykonawców genjalnego planu Duinourier'a by Polak,

jenera Józef Miczyski.

**) „...Duch demokratyzmu francuskiego i maksymy tej okropnej sekty usiujc

wszdzie sio lozkrzewia, zaczynaj zakorzenia si w Polsce tak dalece, ze obroty wysa-
ców jakobinów silneznajduj wsparcie i wiele ju rewolucyjnych klubówotwareie zda swoich

czyni wyznanie — Wielkopolska najszezegóiniej jest tym niebezpiecznym zaraona jadem:..
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Konwenfja zsromadzila sip 21 wrzenia. Stosunek stronnictw uleg

w niej MoweJ zmianie, /yronda zyskaa liczebn przewag i zasiada na

prawicy: opozycja jej. tak zwana (Ira (la Montagne), zaja szczyt

lewej strony, ^rodek. zoony z po.sów. kierujcych si mniej przekonaniem

anieli slracliem lub wasnym interesem, nazwano Równin (la IMaine)

albo te l^agnem (le Mara i s), a samych posów ropuchami (les c ra-

pa ud s). Liczb stronnictwa yrondystowskiego pomnoyli wybrani nanowo

posowie Stanów (ieneralnych : Lanjuinais. Huzot, Ilabaut-Saint-Etienne

i pikny twarz a gorcy dusz marsylczyk Harbar()ux, jeden z waniej-

szych sprawców powstania 10 sierpnia, (lor skadali: Danton, dwaj Ro-

bespierre^owie, Kamil Desmoulins, Fabre d"Eglantine, Saint-.Tust, Manuel,

l^illaud-Yarenne, Collot d"Herl)ois, Legendre, Freron, Robert, Fanis, Sergent,

David, Merlin de Douai, Camltaceres. Wikszo jej czonków zasiadaa

w komunie. Opieraa si ona na klubie jakobiskim, w którym zyskaa

.stanowcz przewag nad yrondystami. (iórale. mniej wyksztaceni od tych

ostatnich, byli jednak blisi do ludu i z tego powodu wikszy na wypyw

wywierali. Pod w^zgldem wymowy nie mogli oni równa si z wietnymi

mówcami Zyrondy, ale za to w dziaaniu, w agitacji, w zabiegach roz-

maitego rodzaju przecigali ich. Zyronda bya stronnictwem sowa, Clóra-

stronnictwem czynu. Departamenty sympatyzoway z Zyrond, ale Pary
ufa tylko (lorze i jej tylko swe gosy odda przy wyborach. Oddzielnie

od wszystkich sta Marat z twarz swoj zielonawo-martw. która wzbu-

dzaa przestrach i wzniecaa nienawici.

Na drugiem posiedzeniu proklamowano jednomylnie rzeczpospolit,

lecz jednomylno ta bya tylko pozorn : górale podchwycili niespodziank

yrondystów. Walka tych dwóch stronnictw, która ju bya rozpocza si

za Zgromadzenia Praw^odawczego, zawrzaa z ca zawzitoci. Zyron-

dyci zanadto zaufali swojej sile z samego pocztku i nierozwanie usu-

nli pomoc Dantona, któr stara si by zjedna Dumourier. RozpoczU

oni pierwsi atak. Oskarali przeciwników o krew przelan 2 i H wrzenia,

wskazywali na denie Dantona, ]\Iarata i Robespierre"a do dyktatury, do

tryumwiratu. Uderzyli naprz(')d na Marata. ale ten zuchwa swoj mia-

oci wzbudzi podziwienie w ludzie paryskim a przeciwników zmusi do

milczenia. Jeszcze znakomiciej odbi napa Robespierre od siebie. Zamiast

go zgnie., podniosa ona go jeszcze wyej. Robespierre zacz bra prze-

wag w Konwencji, sta si prawdziwym przewódzc (Jóry. Widziano

w nim szczero oddania si sprawie rewolucji, nieskalan niczem cnot

i wytrwao. Ta bya oUjrzymi. Zawdziczajc jej, Robespierre wyrobi

potnie wymow swoje, wyjani i usystematyzowa swoje pomysy,

z szarego koca miernych zdolnoci wysun si na samo czoo. Zaw^lzi-

cza te swój wpyw w znacznej czci teorjoni .lana .lakóba Rousseau,
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którego l)y jednym z n;i.j<,'()i*liw.s/ycli wy/niiw(!(')w. Tr/c/ iisla Jctro |)i/,('-

niawia len mislrz. kt('iTy mia licznycli i laiialycznyc.li czcic^ieli |)()inio(l/,y

czonkami ( lóry i komuny.

/e swojej strony wrogowie Zyrondy, clicc wzhiidzic- podejrzenie ku

niej w ludzie, oskaryli Ludwika XVI o zdi-ad. / przewódzców obu

stronnictw nikt nie chcia szczerze zguby zdetronizowanego monarchy.

Z pocztku sprawa jego bya tylko narzdziem. Zyrondyci czuli to dobrze;'

i nie odwayli si wystpi otwarcie w obronie króla; chcieli spraw tylko

przewlec, odsun j na póniejsze czasy. Przeciwko lej taktyce nieubaganie

powstaa (lóra. l*odniesiono teorj nietykalnoci króla. Walka w ten spo-

sól) przesza na pole zasad. Saint-.Iiist rozbi niemiosiernie podniesion

teorj i zada sdu doranego. Po sporach dugich, ])Ostanowiono wreszcie

sdzi króla. Tu znowu zyrondyci starali si przewlec spraw, wnoszc
odwoanie si w tym przedmiocie do narodu. Zarzdzono imienne goso-

wanie, które trwao 22 godzin i skoczyo si 17 stycznia 1798 r.

Wszystkich gosujcych byo 721, absolutna wikszo H61. i wanie taka

liczba posów gosowaa za kar mierci l)ez wszelkich orzecze. cito
króla 21 stycznia. Jeden z mniej winnych królów odpokutowa za grzechy

innych; a waciwie nie chodzio tyle o ukaranie winnego czowieka, ile

o potpienie bezlitosne kr(')lew^skowci. (Iowa spada z rusztowania, by

pokaza ludowi dotykalnie upadek korony.

Tymczasem rewolucja, zwycisko odparszy wrogów^ zewntrznych,

z odpornego w zaczepne przesza stanowisko. Dumourier zaj Belgj;

f.ustine wkroczy do Trewiru. Spiry, Moguncji
;
jenera Montesuiou owadn

Sabaudj; jenera Anzelm opanowa hrabstwo Nice. Witano wszdzie

z zapaem Francuzów, nioscych wolno('. Rewolucja coraz wiadomie) za-

patrywaa si na swoje zadanie. Danton w padzierniku 1792 r. owiad-

czy z trybuny: «Konwencja powinna by komitetem insurekcyjnym prze-

ciwko w.szystkim królom wiata ». Na wniosek za Gambona, Konwencja

tego roku 15. grudnia uchwalia:

»Aeby w krajach, które wojska rzeczypospolitej zajmuj lub zajm,

jeneraowie proklamowali natychmiast w imieniu narodu Irancuskiego

:

zniesienie podatków istniejcych, dziesiciny, praw feudalnych, poddastwa

osobistego lub rzeczowego, prawa wycznego na polowanie, szlachectwa,

przywilejów wszelkich.

«Aeby ogaszali ludowi, (; przynosz mu pokój, pomoc, braterstwo,

wolno i równo.

«Aeby ogaszali usunicie wadz wszelkich, które istniay, i wszech-

wladzlwo narodu.

"Aeby zwoywali natychmiast zgromadzenia pierwsze (assemblees
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primaircs). dlatego by dac'; mono narodowi utworzy i zorganizowa

administracj tymczasow*

.

Jeneraom nawet dano wzór odezwy do ludów. «Rracia i przyja-

ciele — powiada ona — Wywalczylimy wolno, zachowamy j... Przy-

szlimy, by wypdzi tyranów waszych: oni uciekli. Pokacie, e jestecie

hidmi wolnymi; a my obronimy was od ich zemsty, planów, powrotu ».

(Idyby te obietnice czynami stwierdzono, rewolucja znalazaby siln

pomoc w narodach. Niestety, Francja, przynoszc indywidualn wolno,

nie szanowaa samodzielnoci narodowej. Dumourier trzewiej od innych

patrza na rzeczy. Zamiast powikszania terytorjalnego rzeczypospolitej,

radzi tworzenie republik samodzielnych dokoa Francji. Stayby si dla

niej barjer ochronn. Zniechcono take zdzierstwem przyczone narody.

Zdzierstwo to nietylko tolerowano, ale nieraz zachcano do niego — jak

to po czci stwierdzi proces Miczyskiego, którego cito za wspólnictwo

z Dumourierem w jego zamysach.

cicie króla do ywego poruszyo spoeczestwo angielskie. Z po-

cztku sprzyjao ono byo rozwojowi rewolucji francuskiej, dopóki cho-

dzio o ograniczenie wadzy monarchicznej i ustanowienie konstytucji

parlamentarnej. Skoro jednak zacza si wznosi coraz w^ej , chorgiew

ludowa, objawia si obawa i niech. Lkano si przykadu francuskiego

w samej Anglji, spostrzegano wpyw podniecajcy na Irlandczyków.

Landlordyzm arystokratyczny, pokumany z plutokracj mieszczask, nie-

przyjauie spoglda na wzmagajce si panowanie demokracji we Francji.

Dwie zasady wrogie musiay stoczy z sob walk zawzit. Anglja utwo-

rzya koalicj przeciwko nowej rzeczypospolitej. Od strony Alp szli Au-

strjacy z Sardyczykami, od strony l^irenejów — Hiszpanie; nad Renem

gromadziy si grone zastpy Anglików, liatawów i Niemców wraz z Au-

strjakami i Prusakami. Koalicja ta ))yaby jeszcze niebezpieczniejsz, gdyby

Polska, walczca w obronie nowej swej konstytucji, nie wstrzymywaa

bya Rosji i nie krpowaa sw^obody ruchów Prus i Austrji. «W miar

jednak jak Polska upada, Francja musi walczy z coraz straszniejszym

wrogiem. Spoglda ona na porak swej araji na pónocy i opuszczenie

Belgji, najazd wroga od granic wschodnich, cofanie si Custine'a, wkro-

czenie do Roussillonu. kiesk armji alpejskiej, oblenie i wzicie Moguncji,

Valenciennes i t. d. ; wreszcie straszn wojn wandejsk».*)

Naleao rozwin straszn energj. chcc odwróci klsk, która

wanie tylko co spada na Polsk. yronda umiarkowaniem swojem prze-

szkadzaa ( l(')rze. Przestraszona jednak pierwszemi oskotami burzy ludowej

*) Str. 30 i 31. Tableau de Tinfluenee de la Tologne sur les destinets de la

reyolution francaise par L. L. Sawaszkiewicz. Paris 1848.
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w (liiiii 10 marca, podnieconemi \nvArA (I )rc, nio wstr/ymywahi Konwencji

od powzicia enerj^ieznych uchwa. Uchwalono wic wysawienie arni.ji

H(K).(M)()-nej: zaprowad^cenie Iryhunau rewohicyjnego
;
prawa o podejrza-

nych; wyjcie z pod prawa szlachty i ksiy, w razie ich zgi-omadzania

si: zol)Owi;|zanie klas posiadajcych do pomocy publicznej; zasad j)()-

datku postpowego; wygnanie emigrantów i podzia ich dólir na droline-

czci, dla uatwienia kupna takowycii biednym; rozdzia gruntów komu-

nalnych pomidzy obywateli, majcych mniej od 100 (ranków^ dochodu.

Zdrada Dumouriera wywoaa nowe energiczne rodki. Wygnano ksicia

Orleaskiego i wszystkich Burbonów. Konwencja uczy?iia- swoje posie-

dzenia nieustajcemi a nadto mianowaa Komitet bezpieczestwa
publicznego, który wkrótce pochwyci ca wadz w swe rce. Do

Komitetu tego weszli przewanie czonkowie (ióry.

Nieszczcia Francji rozjtrzyy walk pomidzy yrondystami i(i(')-

ralami. Pierwsi zarzucali drugim podburzanie nieustanne ludu do gwal(')w

i denie do dyktatury; drudzy oskarali pierw^szych o umiarkowanie

i dnoci federalis tyczne. Oskarenie o iederalizm nie byo szczere i w pe-

wnej mierze tylko suszne. Wprawdzie Brissot, dla którego Stany Zjedno-

czone Ameryki byy ideaem, marzy o podzieleniu Francji na mae rze-

czypospolite, któreby tworzyy pastwo federacyjne na wzór amerykaskiego.

Marzenie to podzielali Condorcet, (luadet, Barbaroux. Ale nikt z nicli nie

myla o monoci zrealizowania natychmiastowego tych marze, (lórale,

czynic yrondystom zarzut federalizmu, mieli take co innego na myli.

Oburzali si oni na yrondystów za to, e ci buntowali si przeciwko

w.szechwadztwu Parya i odwoywali si do woli caej Francji.

Zyrondyci sami przypieszyli sw^oj zgub. Bronia ich zasada nie-

tykalnoci poselskiej. Pomimo przestrogi Dantona, pierwsi targnli si na

ni i odesali Marata przed trybuna rewolucyjny. Marata uniewinniono;

ale wnet, za wskazówk (ióry, mer Pach, w imieniu ,'5-ciu sekcyj i rady

ogólnej, zada wydania gównych yrondystów. Na razie ich obroniono,

ale 2 czerwca wybucho powstanie, którego gównym sprawc by Maral.

i wymogo aresztowanie yrondystów.

Czy koniecznem byo zwycistwo (lórali dla spawy ocalenia Francji?

Na to historyk Mignet zapytuje bardzo susznie: «W jaki spo.sób Zyron-

dyci przy pomocy praw sprawiedliwych dokonaliby tego, co zrobili (ió-

rale, posugujc si rodkami gwatownemi? W jaki sposób zwyciyliby

oni wrogów obcych, hez lanatyzmu: zgnietli stronnictwa bez postrachu;

karmili pospólstwo, bez maximum; ywili armje, bez rekwizycji?* (idyby

zyrondyci zwyciyli byli. «prawdopodobnie — powiada dalej Mignet —
daoby si widzie to, co pokazao si póniej: zwolnienie akcji rewolu-

cyjnej : podwojony atak Kuropy ; rzucenie si wszystkich stronnictw do
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broni: dni prairiaKa. be/ monoci odparcia tumów: dni votKlómiairp"a.

bez monoci odparcia rojalistów: najazd koalicji i, zgodnie z |)()lilvk

ówczeni}, rozljiór Francji >.*)

yrondyci na posiedzeniach ló i 10 kwietnia zoyli, przez pdsa

Condorcefa, .jakl)y testament swój, projekt nowej konstytucji. Nazwano

go yrondystow.skim. all)0wiem w komisji konstytucyjnej (Barrre, Firissot,

C.ondorcet. Danton. (Icnsonne, Th. Payne, Pthion, Sieycs. Yergniaud)

yrondyci mieli przewag, (lórale ju dlatego samego byU mu przeciwni.

Piobespierre i Saint-.lust wystpowali z krytyk i poprawkami. Wówczas lo

Kobespierre powiedzia mow o wasnoci, wskazujc konieczno do-

kadniejszego jej okrelenia i ograniczenia pewnemi warunkami. Saint-Just

porol)i trafne uwagi co do organizacji wadzy. Dyskusji jednak nie sko-

czono i projektu pod gosowanie nie poddaw^ano.

Konstytucj yrondystow.sk uznano za produkt indywidualizmu.

«Wszystko wychodzi z jednostki i zmierza do jednostki w systemie y-
i'ondystowskim»**) — powiadaj Ruchez i Roux w olbrzymiej historji par-

lamentaryzmu rewolucyjnego. Ludwik Blanc podziela to przekonanie

i przeciwstawia konstytucji Zyrondystów konstytucj Góry, jako objawia-

jc wiksze poczucie solidarnoci ' spoecznej. Nie przecz temu. ale

myli .si Blanc, upatrujc egoizm indywidualistyczny w tej konstytucji.

Chciaa ona ogrodzi przedewszystkiem wolno polityczn i równo
spoeczn i w tym wzgldzie bardzo wiele zrobia. Znosia do reszty przy-

wileje, prawa dziedziczne, cenzus: czynia wszystkich dorosych wyborcam'i

i wybieralnymi ; ustanawiaa samorzd : opieraa na wyborach wadz
prawodawcz, wykonawcz i sdownicz; wol ludu uwicaa, zaprowa-

dzajc cenzur, to jest prawo odrzucania uchwalonych ustaw, jeeli sprze-

ciwiay si w^oli narodu. «Konstytucja angielska — powiedzia Condorce

— uoona jest dla bogatych: amerykaska dla obywateU zamonych:

francuska powinna by uoon dla wszystkich ». W jego przekonaniu,

dajc wszystkim równe prawda, niweczono pospólstwo, a wic o panowaniu

pospólstwa — jak mniema — nie mogo l)y mowy.

«.]est co strasznego w witej mioci ojczyzny — powiedzia Saint-

.lust — ona jest tak wyczn, e bez litoci, obawy, wzgldu na szacu-

nek ludzki powica w.szystko interesowi publicznemu.* Sowa te odma-

loway znakomicie usposo)ienie panujce w drugim okresie rewolucji. Nie-

bezpieczestwo, groce ojczynie, skierowao wszystkie niemal myli ki!

rodkom jej ocalenia i zepchno kwestje ogólniejszej natury na drugi plan.

Najmniej w tym czasie zajmowano si kwestj kobiec, cliocia ko-

*) Str. 5. T. II.

**) Str. VI. Histoire puiementaire de la revolution fra-iCMiso — par P. J. B.

Buehez et P. C. Eoux. T. 27. Paris MDCCCXXXV1.
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l)iela, Manon-.Iaiiiic Kolaiid. / domu Pliclipoii. Ityta iliis/a Jak wia-

domo — sli-omiictwa i)amijeo.!^fo i j)i'zoz ma swolco. minisira spraw we-
wnlr/.iiycli. potnie wpywaa na sprawy paiisiwowc. W lym take cza-

sie widzimy, e kohiety w ministerstwie wojny zajmoway miejsca urz-
dowe jakby na pojwiadczenie te.c^o, e obowizkiem mczyzn byo pie-

szy na pole walki zbi-ojnej.

(iniiny. wyznaczajc znaczne lundiiszc na wsparcie poti'Z(!bnjcyt;li,

wiadczyy o wysokieni podówczas poczuciu solidarnoci spoecznej. Naj-

wicej robia komuna paryska. Za przyzwoleniem Konwencji, zaprowadzia

ona ijodatek progresyjny. dzielc opodatkow^anych na 15 klas: ci, co mieli

wicej nad WO Ir. docliodu rocznego, naleeli do pierwszej klasy i pa-
cili 8"/o ; ci za, co naleeli do 15 klasy, pacili 2()"/o- Aeby zniy cen
chleba, ^mina sama kupowaa zboe i sprzedawaa je poniej ceny kupna.

Opiekowaa si dziemi zasuonych patrjotów. Tak, córk azowskiego
przybraa za swoje dziecko, a samemu azowskiemu wyprawia wietny

pogrzeb, na którym I{ol)espierre mia mow pogrzebow.

Kwestj wasnoci osobistej przypominano take od czasu do czasu.

«Równo pra\v nie moe si utrzymywa — powiada Lamarue — jeno

przez dno nieustann ku równoci majtkowej. » Zwracano nwag,

by podatkiem nie obarcza pracy ludzkiej, lecz czerpa takowy z renty,

albowiem ta jest pochodzenia spoecznego, ^odug Robespierre'a, «niepo-

trzeba byo a re\volLicji, chcc wiat przekona, e zljyteczna nierówno
majtków jest ródem nieszcz i zbrodni.* Doda jednak przytem : «lubo

take pewni jestemy, e ich równo. jest urojeniem.* Radykalniejszym

by gos Armand'a z Meuse'y- Podug niego, prawo wasnoci z charakte-

rem nieograniczonym jest tylko praw^em silniejszego. <' Piknie to

brzmi, jakoby wobec prawa ubogi uywa równoci wspólnej
z bogatym. Uwodzenie to tylko polityczne.* Chcc zjedna trwale lud,

trzeba dokona rewolucji take w rzeczowym porzdku (dans les choses).

Nadajc obywatelstw-o francuskie ijojow^nikoni za wolno i przypomina-

jc konieczno solidarnoci midzynarodow^ej, rewolucja francuska, pomimo

wytenia sw^ej myli ku obronie kraju ojczystego, zachowywaa jednak

cechy ogólno-ludzkiego chaiakleru. Nadano obywaelstw^o francuskie Ko-

ciu.szce, Waszyngtonowi, Anacharsisowi ClootzV)wi. Priestley'owi, l'ayne'owi,

Bentham"owi, I?estalozzi'emu, KIopstoc;k'owi, \Vilb('iforce'owi, niezmordo-

wanie walczcemu przeciwko sprzeday minzynów, Mackintosh^owi bro-

nicemu rewolucji francuskiej przeciwko Burkeinu, Dawidowi Williams"owi,

którego Listy o wolnoci politycznej IJrissot przetumaczy by
na jzyk francu.ski, Korneljuszowi de Pauw, który pisa w jzyku fran-

cuskim pene miaych myli badania filozoficzno-historyczne, Madisonowi,
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j^^orliwomii obrocy wolnoci relij^ijncj w Stanacli-/jftclnoczonycli Ainciyki.

poecie Szyllerowi i kilku jeszcze innym.

Konieczno solidarnoci midzynarodowej, któr Polacy przyj- mi-

nali take konwencji, wnoszc 80 trriidnia (1792 r.) skar«,'e swoj. najdo-

hilnicj wypowiedzia Robespierre w projekcie swoim deklaracji praw czo-

wieka.

....'Ludzie w.szystkich krajów s brami — czytamy tam — i na-

rody powinny — o ile to mona — pomaga sobie wzajemnie jak gdyby

byy obywatelami jednego pastwa.

«

« Ogasza si wrogiem wszystkich narodów ten. co uciska jeden ja-

kikolwiek naród.

»

(iównym autorem konstytucji yrondystowskiej by Condorcet. Prze-

y on prawie wszystkich yrondystów. znalazszy przytuek u pewnej

uczciwej kobiety. Zawdziczajc temu. skarl)nica wiedzy ludzkiej wzboga-

cia si nader wanem i wpywowem dzieem p. t. «Esqui.sse d"un tableau

iistoriue des Progres de Tesprit humain.* Ksika ta wysza z druku

w 1795 r. i w tyme samym roku pojawia si take w przekadzie an-

gielskim i niemieckim. W drugim jej tomie jest rozdzia, w którym autor

streci zapatrywanie si swoje na rozwój stosunków spoecznych.

W dziejach — podug Condoreefa — widzimy czsto rónic, jaka

zachodzi pomidzy uznaneml i rzeczywistemi praAvami. pomidzy prawn
i rzeczywist równoci obywateli. Piónica ta bya jedn z gównych

przyczyn wstrznie. saboci i utraty swobody w dawnych respublikach.

Trzy s gów^ne przyczyny tej rónicy : i) nierówno liogactw^a, 2) nie-

równo uposaenia w rodki pracy i 8) nierówno wyksztacenia. Trzy

te rodzaje nierównoci powinny z postpem cigle si zmniejsza; byoby

atoli rzecz niedorzeczn i niebezpieczn. clicie(' je zupenie zniweczy.

Przyczyn nieuniknion nierównoci, a nawet ndzy, jest przypadek (le

iiasard), oczywicie nieszczliwcy, jak choroba, mier i t. d. Naley wic
ubezpieczy pomylno ludzk przeciwko przypadkowi, zakadajc kasy

oszczdnoci, kasy wdów i sierót, kasy poyczkowe, czynic kredyt po-

wszechniejszym, uniezaleniajc przemys i handel od przewagi wielkich

kapitaów, dajc wszystkim nauk i wyksztacenie. Pastwo, podejmujc

si tego zadania, okazaoby jedno z najwikszych doljrodziejstw ; mona
wszake za pomoc stowarzysze prywatnycli to samo zrobi. Sztuka spo-

eczna wanie zaley na tem, aeby zapewni wszystkim uywanie praw

wspólnych, wskazanych przez same przyrod. Upowszechnienie wiedzy po-

winno przynie ogromne korzyci pod kadym w^zgldera. Niweczc prze-

sdy, powikszy ona sum szczcia powszechnego. Zniweczy jeden ze

zgubniejszych przesdów, na którym opiera si istniejca pomidzy dwiema

pciami nierówno praw. Owiata ulepszy wzajemne stosunki pomidzy
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luirodaini. Narody zrozuniicj;!. /a' iiiomosit slawat; si zdobywcami, nie

ti-acac samo wolnoci, ze uslawicznc zrzeszenia (konfederacje) jedynym s
rodkiem do utrzymania niepodlegoci: ze o bezpieczestwo chodzi po-

wiimo, nie za o potg.**)

C.ondorcet by przeciwnikiem silnej, scentralizowanej wadzy pastwo-
wej, narzucajcej sw opiek narodowi i podug swej woli nim kierujcej.

Lecz jeszcze silniejszym przeciwnikiem by .1. Henryk Haiical ( ITóO— 182()),

k((')i-y sprzeciwia si przyczeniu Sabaudyi do Francji, i którego Dumou-
r-ier jako jM-zysanego prz(!z Konwencj komisarza aresztowa i wyda Au-
slrjakom. Wypowiedzia on swoje przekonania polityczne w rozprawie:

Du no u vel ordre social (Chroniue du mois).

Deklaracja praw — zdaniem Bancala — powinna obejmowa prawa
caego narodu i oddzielnych obywateli. Tam, gdzie jest mowa o prawach

o])ywateIi, wypada mówi take o ich obowizkach, tj. o zastosowaniu

ycia prywatnego do woli pow^szechnej, czyli do prawa, które jest jej wy-
razem. ()})ywatelom naley zapewni egzystencj fizyczn i moraln: po-

moc ludziom starym, sabym i pozbawionym wszelkich rodków materjal-

nych
; o.wiat ludowi, caemu.

«Clhceci8 — powiada — zniweczy zbrodnicz nadziej dyktatorów,

Iryumwirów, trybunów, wadców, wszelkiego rodzaju buntowników, wro-

gów zewntrznych i wewntrznych; chcecie utrwali; dobroczynne pano-

wanie woli powszechnej, któr jest prawo. — to dajcie co najrychlej

owiat ludowi.

»

«Spieszcie si z zakadaniem szkó ludowycli. Bdcie najprzód na-

uczycielami, póniej dopiero prawodawcami. Zrozumiejcie, e rewolucja

dokonana w prawach nie moe osta si dugo, jeeli nie odbdzie si re-

wolucja W' przekonaniach i obyczajach*...

Naród powinien by wiadomym tw^órc swego losu. Sam powinien

rzdzi sob. Z tego powodu Bancal przyjmuje warunkowo tylko system

przedstawicielstwa. Chciaby wic, by naród jak najczciej zgromadza si

i rozprawia o sprawach publicznych. Niechaj istniej tysice trybun
naród o wy cli. aeby nie moga utworzy si jedna trybuna dyktatorska.

I-Jzd powinien by sug narodu, wykonawc jego wf)li, nigdy za pa-

nem. ^Wykrelmy na zawsze wyrazy: przywilej, wadza, prawo,

przypisywane soljie przez prawodawców i rzdców narodu. Jego penomo-

cnicy, urzdnicy i sudzy nie powinni mówi o prawach, jeno o o I) o wiz-
kach swoich. » Trybunay s zbyteczne i szkodliwe. Najlepszym jest sd
polubowny, poniewa obywatele sami siel)ie sdz, a nie oddaj swyci losów

*) Str. 88. T. II. Bibliofheiiue nationale. Esquisse d'un tableau histonque des pro-

gres de Tesprit humain. Paris, 1866.
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jakim urzdnikom. Bancal by przociwnikiein kary mierci. Domaga si

take, aehy wizienia nie hyy miejsfem tysicznyclj fierpioii. alljowiem

liczba zbrodni .je.st zalena od jakoci i.slniejcych instytucyj. ^Niedostatek

i ciemnota tworz najwiksz licz]) zbrodniarzy. >

«Wszystkie rziiy na wiecie — zdaniem BancaKa — zwracay si

na korzy rzdzcych a nie rzdzonyci.* Konwencja pokusia si bya —
jak to zojjaczymy — da przykad nowego, odmiennego rzdu.

< ióra cikie do spenienia miaa zadatiie. Trzeba byo ocali Francj

i zapewni ludowi przewag w pastwie.

Cios, wymierzony przeciwko yrondystom. podwoi groce Francji

niebezpieczestwo. Cz pos(')w yrondystowskicli albowiem ucieka

do Normandji i zorganizowaa w Caen powstanie poczonyci departa-

mentów, z których prawie trzy wierci zgosio si z udziaem sw^jim.

Dawne prowincje: (iuyenne. (iaskonja. Langwedocja, Prowancja podnio.sy

or; w Marsylii utworzya si armja lO.OOO-na. W Lyonie, gdzie buru-

azja wzbogacona przemysem zbytkowym zaczynaa aowa upadku dworu

i jego satelitów, wystawiono 20.()()(j onierzy. Wandeja miaa ju iO.OOO-n

armj, która zdobya Saumur i wycigaa rk po Nantes, l^aicliem wsz-

dzie owadnli wkrótce rojaici. podajc rk emigrantom, idcym z mo-

narchiczn koalicj Europy.

Ucieczka Dumouriera sprowadzia wielkie zamieszanie w armii pó-

nocnej. Nieprzyjaciel posuwa si zwycisko naprzód : zdoby Yalenciennes

i Conde. Oljsaczona Moguncja kapitulowaa. Dwadziecia tysicy Pijemont-

czyk(')w wkroczyo do Francji, niosc pomoc powstacom. U *irynej('(W

wojska Irancuskie musiay cola si take przed posuwajcym si nieprzy-

jacielem. Anglja wreszcie, rozcignw^szy blokad nad Iirzegami morskiemi,

eluvytaa statki z ywnoci, zamierzajc godem d(.»prowadzi nar.ul do

samo)ójczej rozpaczy.

W tych okolicznociach konwencja, przepoowiona prawie w swym

skadzie, wzia si do drugiego swego zadania : zapewnienia wszecliwiadztwa

ludowi. Chodzio przytem o zjednanie so»ie ludu. o pokazanie, kto pra-

wdziwym jest jego przyjacielem. Konwencja przeto polecia komitetowi

bezpieczestwa publicznego, z dodaniem piciu nowych czonków :
Herault-

Sechellesa, Saint-.lusta,' Couthon'a. l^omefa i Mathieu. wypracowa plan

nowej konstytucji i przedstawi takowy w jak najkrót.szym czasie. Istotnie,

ju 10 czerwca przedstawiono konwencji now konstytucj, a 28 odczy-

tano j w ostatecznej redakcji. «Caa Europa — rzek Bobespierre — po-

dziwia )dzie musiaa tak pikny pomnik rozumu i wszechwadztwa

wielkiego ludu.> Po dyktatorska niemal rzdzc w klubie jakobinów, za-
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pewnia jej poparcie lego potnego stowarzyszeniu, .lakobini poruszyli

ta^ Franejii i oil li.OOO gmin wysali depulatów do l'arya z owiad-
czeniem, e przyjmuj uchwalon konstytucj.

(!(')rale postanowili skorzysta z obecnoci wysanników gmin fran-

cuskicli i zontLizjazmowa ca Francj. Z t(>go powodu uroczysto naro-

ilow. kl<)ra przypadaa na ii lipca, odtoono na dzie 1() sierpnia. Od-

bya si ona wspaniale. Deputowani gmin Irancuskicli, porwani zapaem
rcwuiucyjnym, pobudzani przez Dantona i komun, stanli przed kratkami

konwencji, woajc: «nie czas ju obradowa, trzeba dziaa. » Niezado-

woleni, e chciano powoa do wojska pierwsz tylko klas,*) mówili:

«\V na dz w^yczajnych niebezpieczestwach pórodki by-

waj miertelne. atwiej poruszy jest cay naród, anieli jedne tylko

jego cz. Jeli zadacie stu tysicy ludzi, by moe nie znajdziecie

ich. Jeli powoacie miljon republikanów, ujrzycie, jak powstan do

zgniecenia wroga. Naród nie clice ju wicej wojny taktycznej, w której

zdrajcy jeneraowie powicaj bezkarnie Icrew obywateli. Uchwalcie wic,
aeby dzwon wolnoci rozbrzmia po caej rzecz ypospolitej w jednej ozna-

czonej godzinie; aeby dla nikogo nie robiono w^yjtku; aeby zachowano

dla rolnictwa tyllio niezbdne rce; aeby wszelkie inne sprawy przer-

wano.* « Kiedy naród przedstawia swoje dania — zawoa Danton —
kiedy ofiaruje si i przeciwko wrogom, nie naley przyjmowa innych

rodków jak tylko te, które przedstawia. Dyktuje je genjusz narodowy.

»

Patrjotyczne te woania nie byy daremne. Harrere, w imieniu ko-

mitetu bezpieczestwa, odwoa si do pomocy caego narodu, bez rónicy

pci i wieku, i deklamacyjn sw przemow — a deklamacja w wanych
wypadkach bywa take silnyn] rodkiem — zakoczy sowy, e «caa

Francja powinna sta si jednym wielkim obozem. » W krótkim czasie

zorganizowano 14 armij w iloci 1,200.000 onierzy. Przeciwko wewn-
trznemu wrogowi wydano prawo o podejrzanych i utworzono szecioty-

siczn armj z tysicem kanonjerów. Oprócz tego — na wniosek Dan-

tona — w celu utrzymywania ludu w stanie rewolucyjnym, uchwalono,

aeby co tydzie odbyway si dwa w^ielkicj zgromadzenia sekcyjne, i aeby

kady, biorcy w nich udzia obywatel, otrzymywa wynagrodzenia za

swój czas stracony 40 susów. rodki te rewolucyjne roznieciy w narodzie

silny patrjotyzm. liokoszanie zachwiali si przed nim. Modzie wstydzia

si pozostawa w domu. «l*atrjotyzm wystarczy za wszystko — powiada

(i. Saint-(.'.yr w swoich pamitnikach — on to jedynie zapewni nam zwy-

cistwo.*

*) Caa mska hidnoe podzielona hya a 4 klasy. Pierwsza obejmowaa mo-

dzie od 18 do 25 lat, a nadto wszystkich kawalerów i wdowców bezdzietnych do 40 lat.
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rodki jrwatowne. których si jto, wymagay reki sprystej i szyb-

kiego dziaania. Zawieszono wic 28 sierpnia konstytucj a do koca
wojny. l*rzytem z powodu zamordowania Marafa, wadza jeszcze bardziej

spoleniala w rkach przewódców, a teror wzmóg si ogromnie. Od 17

sierpnia 1792 r. do 17 hpca 179H r., dnia stracenia Karoliny de C.orday,

a wic w cigu 11 miesicy gilotyna cia 64 gowy; od 17 za lipca

1798 r. do 28 lipca 1794 r., dnia upadku Robespierre"a, a wic w cigu

11 miesicy i 11 dni cito 2.572 osoby. *j

Straszna energ^ja (lory przechylia zwycistwo na stron narodu tran-

cuskiego. Na czele spraw wojennych stan genjalny Carnot, który zosta-

jc; w nieustannej korespodencji ze wszystkiemi armjami, kreli im riicliy

i plany. Komisarze rewolucyjni, uposaeni we wadz rozleg, napdzali

jeneraów do zwycistwa, a zdarzao si take, e sami prowadzili onie-

rzy do boju. Wojsko, chocia mode i niedowiadczone, lecz pene zapau

i przejte ambicj, której zasada równoci otwieraa wszystkie moliwe

awanse, wyrabiao si szybko. De Barante, pomimo stanowiska swego le-

gitymistowskiego, oddaje suszne uznanie wojsku rewolucyjnemu. <'\V tej

dezorganizacji - powiada — panowaa gorco uczucia narodowego

i obrony kraju, a take dza sawy wojennej. Pewien rodzaj dyscypliny

dobrowolnej wyrcza anarchj prawn. Waleczno, zdolno do dowództwa,

instynkt strategiczny wydobyway si z tego zamieszania, które sprawiaa

równo. Ludzie, których talent a nawet genjusz pozostaby nieznany dla

nich samych, i którzy z trudnoci doszliby co najwicej do stopni oficer-

skich przez wysug, teraz dawali si prdko pozna; wyszo wysuwaa
ich odrazu ponad wszystkich. [Przeskakiwali stopnie; potrzebowano ich,

a to ijyo tytuem do szybkiego ich awansu. Rzeczpospolita ulegaa kl-

skom bezrzdu. ale korzystaa z jego hazardów. » **) «Nie liczya si ona —
trafnie zauwaa Carlyle — ani z wydatkami, ani z nastpstwami; zwa-

aa tylko na jedno prawo, na jedno prawido, najwysze prawo ocalenia

ludu!****) 1 zwyciya zaw^dziczajc tej zuchwaoci, która zrywaa za

sob wszystkie mosty i nie chciaa widzie adnych niepodobiestw przed

sob.

Do koca roku wiksz cz powstania wewntrznego umierzono

i wrogów zewntrznych zwycisko odparto od granic. Na pónocy pobici

rokoszanie poddali si. Prow^ancja ulega. W padzierniku komisarze kon-

wencji tryumfalnie wjechali do Lyonu. W grudniu odebrano Tulon An-

*) Str. 151. Bernharda Beckera — Gesehichte der revolutionaren Pariser L'om-

inune in den Jahrtn 1789 bis 1794. Braunsehweig 1875.

**) Str. 269. T. ni. Histoire de la Convention nationale. Paris 1851.

***) Str. 251. T. III. Histoire de la rerolution francaise par Th. Carlyle. Traduit

par Jules Roehe. Paris 1867.
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j^likoii). Cae poudnie zoyo Ijro Ijuntownicz. Wandejslcie powstanie

chylio ^^i^ do upadliii. Houciard, czyli raczej komisarz wojenny liCyassenr

z .lourdan*em l)ij Anglik<')w we wrzeniu pod llondscliooten; .lourdan

j^romi w pad/cieruiku pod Wattignies Austriak('»\v i zmusza ich cofn si

'/a Sambr; lloche odzyskuje hnju Wissemhurga i zmusza Prusaków coCnii

si ku Moguncji.

(ióra spenia pierwsze svvt)je zadanie: ocalia Francj.

Czy spenia drugie zadanie? Moemy na to odpowiedzie tylko, e
staraa si je speni. Konstytucja 1798 r. dotd jest ideaem stronni-

ctwa radykalnego we Francji. Wszake — jak to susznie zauway Le-

\erdays — «nie ma tak wielkiej rónicy, jakby to mniema mona byo,

pomidzy projektem Condorceta. który nie by przedstawiony (waciwie

uchwalony), i konstytucj 1798 r., która nie i)ya zastosowana.* *) .leeli

z jednej strony konstytucja 1798 r. rozszerzaa troch bezporedni udzia

ludu w yciu politycznem, to z drugiej strony cieniaa samorzd miej-

scowy i potgowaa wadze centralne. Kiedy deklaracja praw Zgromadzenia

Narodowego mówia o samych prawach ; deklaracja, poprzedzajca konsty-

tucj 1798 r., wskazaa ju dwa obowizki: pomoc publiczn i wycho-

wanie. Oto s odpo\viednie ustpy deklaracji:

21. l'omoc publiczna jest dugiem witym. Obowizkiem spoecze-

stwa jest da utrzymanie obywatelom nieszczliwym, czy to dostarczajc

im prac, czyto zapewniajc rodki istnienia dla tych, którzy nie s w sta-

nie pracowa.

22. Wychowanie jest obowizkiem wszystkich. Spoeczestwo po-

wimio ca swoj potg popiera postp rozumu ])ublicznego i zrobi

wychowanie przystpnem dla wszystkich. '

Cenzura dosy nieokrelona w projekcie Condorcefa zamienia si

w wicej okrelone prawo reklamacji, f^odug konstytucji 1798 roku,

jeeli w cigu 4.) dni od przedstawienia ludowi uchwalonej przez repre-

zentacj ustawy, zaszy reklamacje od dziesitej czci zgromadze gmin-

nych w poowie departamentów wicej jednym, to obowizkiem byo zwo-

a zgromadzenia gminne i podda(' ustaw pod pow.szechne gosowanie.

Sdom polubownym przyznano si prawa. Uznano obowizkowo po-

wszechn suby wojskowej. Owiadczono, e naród francuski jest przy-

jacielem i sprzymierzecem narodów wolnych i daje przytuek wygnacom
za s[)raw wolnoci, tyranom za odmawia go.

Konstytucja góralska nie zadowolia wszystkich repul)likan(')W. W klu-

bie jakobin('>w jclen z najgortszych jcigo (•zh)nków, ekskapucyn Franci-

' ) 6tr 381. Les asseniblees pailantes. Criticiue du fcouyornenient r(';{)resen.>atif par

E. Leverdays J^aris 1883
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szek Chabot, owiadczy ju 10 sierpnia, e przy uoeniu konstytucji,

«nie zastanawiano si dostatecznie nad losem ludu,» i e wad nowej

konstytucji jest to, e nie zapewnia cileba tym, którzy go nie maj, i e
nic usuwa ebractwa. W tym samym ducliu przemawia Jakób Koux,

l)yy ksidz, przedstawiajc protesty kilku sekcyj paryskich, tioliespierre

jednak stumi gosy niezadowolenia, owiadczajc gronie, e s one in-

tryg wrogów rzeczypospolitej.

Ze konwencja szczerze mylaa o obowizkowoci wychowania, wi-

dzimy to z bardzo pouczajcych rozpraw, które odbyway si w drugiej

poowie 1793 r. W lipcu Kobespierre przedstawi znakomity projekt Mi-

chaa Lepelletier^a de Saint-Fargeau, który w styczniu tego roku pad pod

ciosem morderczym z rki rojalistowskiej.

« Rewolucje, Ictóre odbyy si w cigu trzech lat — powiada Lepel-

leier we wstpie — wszystko zrobiy dla innych klas obywateli, a pra-

wie nic jeszcze dla najwicej potrzebnej moe klasy, dla obywati proleta-

rjuszów, których jedyn wasnoci jest praca.

«Feudalizm zburzono, lecz to nie dla nich; oni nic nie posiadaj

w wioskach oswobodzonych.

« Podatki suszniej podzielono, lecz z powodu ubóstwa tej klasy,

mato to j obcliodzi: ulga nie daje si jej prawie uczu.

«Hówno cywilna przywrócona, lecz jjrak proletarjuszom wychowa-

nia i nauki : dwigaj wic cay ciar tytuu obywatela, lecz czy napra-

wd maj sposobno korzysta z zaszczytów obywatelskich, do których

moglil^y roci prawo '^»

Projekt Lepelletliera domaga si, aeJjy wszystkie dzieci wychowy-

wano w sposói) jednostajny kosztem Rzeczypospolitej : cliopców od 5 do

12 lat, dziewczynki od 5 do 11. Wychowanie narodowe powinno byo
mie na celu: wzmocnienie ciaa przez wiczenia gimnastyczne, przyzwy-

czajenie do pracy rcznej, zahartowanie do trudów wszelkiego rodzaju,

sformowanie serca i umysu przez poyteczn nauk i wiadomoci, nie-

zbdne dla kadego obywatela, jakimkolwiek byby jego zawód. Po uko-
czeniu wychowania narodowego, odznaczajcy si uczniowie mieli si

ksztaci dalej w instytutach i liceach, llodzice lub opiekunowie pod grob
kary, obowizani bylil^y oddawa swe dzieci do zakadów narodowych.

Kobiety, które same wyywiy dzieci .swoje a do piciu lat, otrzymywa-

yby, oddajc je zakadowi narodowemu, wynagrodzenia za kade z czworga

pierwszych dzieci po 100 liwrów, za kade z czworga nastpnych dzieci po

200 liwrów, za kade dalsze dziecko po 300 liwrów. Dzieci obojga pci

wiksz cz dnia przyzwyczajayby si do pracy rcznej. Praca rolna

miaa by obowizkow dla wszystkich cliopc(')w. Do przedmiotów nau-

czania naleayby : czytanie, pisanie, rachunki, pocztki miernictwa, piewy
10
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obywatelskie, rocli historji, konstytucja wasnego kraju, moralno po-

wszechna, ekonomja wiejska i domowa. Wszelkie iisut^i domowe w za-

kadzie miay wykonywa same dzieci. Miay one take usugiwa starcom

i uomnym, których zamierzano w tym celu umieszcza albo w samym
domu zakadu narodowego, albo w ssiedztwie jego. Dla nadzoru nad

kadym z takich zakadów miaa by powoana rada, zoona z 52 ojców

rodziny.

Rozprawy o wychowaniu publicznem poruszyy wiele wanych my-^

li. Daunou, Lequinio, Ii. Bourdon, Duval, Delaguelle niejedno bardzo tra-

fne dla pedagogiki w-ypowiedzieli zdanie. Daunou (Essai sur Tinstruction

publiue), wychodzc z zaoenia, e nie ten naród moe si nazywa
owieconym, w którym jest pewna garstka ludzi utalentowanych i uczo-

nych, lecz ten, w którym wiato rozsiewa promienie na wszystkie strony,

w którym obyczaje odznaczaj si czystoci, w któr^ln ogó ksztaci swój

umys, zaleca gorco prawodawcom spraw wychowania publicznego

«To jest zadaniem waszem, prawodawcy, którzy zowiecie si rewolu(;yj-

nemi. adne inne nie odpowie potrzebom rzeczypospolitej ; adne inne nie

dokona rewolucji.* Mniema, e nie naley targowa si o rodki. Silnemi

argumentami popiera Leuinio korzyci wspólnego wychowania. «Ono

tylko moe — powiada — zniw^eczy gupi pych, która drczy rodzaj

ludzki, i któi^ wychowanie prywatne zaw.sze podsyca, nawet wówczas

kiedy ojcowie i nauczyciele tumi j staraj si szczerze ; ono tylko zdoa

wyrobi w^ czowieku zamiowanie |jracy, nawyknienie do wstrzemili-

woci, pogard ycia zbytkow^nego lub zmysowego, czenie szczcia

wasnego ze szczciem pul)licznem.» Za wspólnem wychowaniem prze-

mawia take energicznie L. hJourdon. Wan spraw wprowadzenia nauki

rzemios do wychow^ania publicznego popierali mocno Ch. Duval (Sur

1 education publiue) i Delaguelle (Plan simple d'une education republi-

cainej. Rzd republikaski— podug Duyala — powinien rozcign szcze-

góln opiek nad zrodzonemi w^ ubóstwie dziemi, grozi im bowiem roz-

bicie si, skoro wypyn na morze ycia. < Wychowanie publiczne powinno

l)y dla nich portem zawsze pewnym, zawsze otwartym. » Dzieci silnej

budowy trzeba uczy rzemios, wymagajcych rk silnych; jeli budowa

saba, to trzeba dziecko wyprawia do zaj spokojnych, w których zr-

czno i cierpliwo przezwyciaj wszelkie trudnoci. Praca rczna je-

dnak powinna jya by obowizkow dla wszystkich. « Przypomnijmy —
powiada Delaguelle — owe czasy despotyzmu i barbarzystwa, w któ-

rych najlepsza i najuyteczniejsza cz narodu ya w ubóstwie i mier-

noci i bya znana tylko pod pogardliw i habic nazw ludzi trudu,

ludzi pracy rcznej, jak gdyby przyjemnoci i .szczcie powinny

byy by tylko udziaem próniaków i ludzi nieuytecznych. Popieszmy
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zmaza wspomnienie nawet owych czasów wstydu i haby i obwiemy
wiatu, e wszyscy wolni Francuzi stan si odtd ludmi pracy rk
i szczyci si bd, wykonywujc prace uyteczno dla samych siebie, dla

blinich swych i dla caego spoeczestwa*.

Projekt Lepelettier'a napotka siln opozycj. Mówiono,, e dy do

zniweczenia rodziny i wpywu rodzicielskiego, e wkada olbrzymie wy-

datki na rzeczpospolit. Robespierre i Danton owiadczyli si za projektem.

«Widz — rzek pierwszy — e z jednej strony klasa bogata odtrca t
ustaw, z drugiej strony lud domaga si jej. Nie waham si wic owiad-

czy, e powinna by przyjta*. «Zasiewajc rol ojczyzny — powiada

Danton — nie powinnicie zwaa na cen nasienia. Po chlebie, wycho-

wanie jest pierwsz potrzeb narodu*. Po dugich rozprawach, przyjto

w zasadzie wychowanie narodowe, pozostawiajc jednak wolno rodzicom

wychowywania dzieci swych w domu.

Wychowanie i nauka — jak to widzimy z Monitora urzdowe-

go — ywo zajmoway republikanów. Starano si o dobre ksiki nau-

kowe, o dobrych nauczycieli, o pomnoenie szkó. Na wniosek Chaumette'a,

zniesiono w zakadach naukowych Parya chost cielesn jako oznak

stosunków niewolniczych. Wówczas to powstaa myl zaoenia Szkoy

politechnicznej i Szkoy normalnej ; wówczas to otworzono Konserwatorjum

sztuk i rzemios, histytut i Muzeum ; wówczas to zaprowadzono system

decymalny, nowe miary i wagi i nowy kalendarz.

O drugim obowizku spoecznym, pomocy pul>licznej, któr (lórale

zapisali w swej deklaracji praw, nie zapominano take. Bronic lud od

godu, ustanowiono maximum ceny na zboe. Starano si gówny ciar

podatkowy przenie na ludzi bogatych za pomoc podatku progresyjnego.

Szczególn opiek chciano otoczy walczcych za ojczyzn i wolno:

dwoma dekretami, w lutym i marcu 1794 r., obiecano rozda dobra na-

rodowe na sum milijarda fr. obrocom ojczyzny i przeznaczono doljra

wrogów rewolucji na korzy patryjotów nieszczliwych. Zamierzano nawet

wykorzeni ebractwo. W tym celu Barrere, w imieniu komitetu bezpie-

czestwa pubUcznego, wniós 22 floreala (U maja) odpowiedni ustaw.

«ebractwo — czytamy tam w moty^vach — jest skarg chodzc, jest

yw denuncjacj przeciwko rzdowi... ebractwo jest sprzeczne z rz-

dem ludowym... Nie do, aeby lud zwalczy zbrodnicze stronnictwa, ogra-

niczy bogaty handel, obali wielkie fortuny ; nie do, aeby odrzuci hordy

cudzoziemskie, przywróci panowanie sprawiedliwoci i cnoty, — naley

zetrze jeszcze z oblicza ziemi Rzeczypospolitej niewol pierwszych potrzeb,

jarzmo ndzy i t tak wstrtn nierówno pomidzy ludmi, gdzie jeden

korzysta nieumiarkowanie z bogactw, drugi znosi wszelkie udrczenia nie-

dostatku*. Wniesiona ustawa zaja si na pocztek wioskami, albowiem —
10*
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jak powiadaa — rolnikom naley si przedewszystkiem pomoc. W kadym
departamencie miano zaprowadzi < Ksig dobroczynnoci narodowej >, do

której zapisywanoby otrzymujcych sta zapomog. Miay by tam Irzy

rubryki: rolników, rzemielników i matek. Do zapisania w pierwszej rubryce

daway prawo : 60 lat skoiiczonych, 20 lat pracy nad rol lub koo chowu

byda, niemoc i ubóstwo. Rolnik pobiera rocznie 160 liwrów, rzemielnik —
120. Matki, obarczone maoletniemi dziemi, pobieray wsparcie. Matka
musiaa mie troje maych dzieci, wdowie wystarczao mie dwoje. Wsi)ar-

cie dawano do domu. Dla niesienia pomocy chorym, którym dawano darmo

lekarstwo i wyznaczon pomoc pienin na ywno, ustanowiono trzech

lekarzy na dystrykt. « Precz z jamun ! precz ze szpitalami !
— woaa

ustawa —^ te dwa wyrazy naley wymaza ze sownika republikaskiego*.

Rozprawy nad kodeksem cywilnym, który Cambaceres przedstawi

22 sierpnia 1793 r., poruszyy wan kwestj stosunków maeskich.
Najdalej szed w swych pogldach Antoni Saint-.lust. Oto jest jego widze-

nie rzeczy. «Maonkami s kochajcy si z sob mczyzna i kobieta.

Jeli nie maj dzieci, stosunek swój mog utrzymywa w tajemnicy ; lecz

skoro kobieta stanie si ciarn, obowizani s owiadczy przed urz-

dem, e s maonkami. — Pomidzy maonkami panuje wspólno: co

przynosz, co zarabiaj, staje si wspólnem. cz si nie przez umow,
lecz z mioci ; akt poczenia stwierdza tylko, e mienie ich, bez adnego

ograniczenia, staje si wspólnem » *).

Co do praw^ politycznych kobiety, to (rórale okazali si mniej post-

powymi od yrondystów. Na pocztku 1793 r. utworzy si klub pod

nazw: «Societe des femmes republicaines et revolutionnaires». Prezydowaa

w nim Róa Lacomb. Przez kochanka swego, Leclerc'a, który wraz z Ja-

kóbem Roux i innemi, wydawa dziennik p. t. Ombre de Marat,

pozostawaa ona w bliskich stosunkach z wyznawcami przekona komu-

nistycznych. Klubistki chodziy w pantalonach czerwonych i z kokardami

tego koloru. «Nasze prawa — powiadaa Lacombe — s prawami ludu».

Nalec do wszystkich agitacyj, klubistki cigny na siebie niech komuny

i konwencji. Tam Chaumette, tu Amar zadali usunicia kobiet od ruchu

politycznego. Jeden tylko z czonków* konwencji, Charlier, stan w obronie

ich prawa. * Dopóki— rzek — nie zostanie uznanem jak ongi na dawnym

*) Str. 400. OeuYres de Saint-Just. Paris. 1834. Zauwamy tu, e drugi Saint-Just,

Ludwik Leon, w dziele swojem ; „Esprit de la reyolution et de la eonstitution de France'

(Paris, 1791) staje gorco w obronie dzieci nieprawego oa, przyczem mniej wini

kobiet ni mczyzn. „Chciabym ~ powiada — aeby mnie wytumaczono, dla czego

mczyzna, który przez cudzoóstwo wprowadza dzieci do domu cudzego albo do kilku

domów cudzych, jest raniej wystpny, anieli kobieta, która nie moe wprowadzi jak

tylko jedno dziecko i to do wasnego domu". Str. 70.



149

soborze, o kobiety nie nale do rodzaju ludzkiego, dopóty niepodobna

odmawia im prawa wspólnego kadej mylcej istocie*. Sowa te jednak

nie i)Owstrzymay od zamknicia klubu politycznego kobiet, czem torowano

drog reakcji. Albowiem dopóki kobieta nie pójdzie razem z mczyzn,
dopóty go zawsze w ty cign bdzie.

Zdawaoby si, e powodzenie sprawy rewolucyjnej w walce z wro-

gami zewntrznymi powinnoby byo osabi teror, powstrzyma okrótny

przelew krwi, uagodzi namitnoci rozniecone i zamiast nienawici sze-

rzy braterstwo. I.ecz kto podejmie si tej szczytnej roli ? Danton ze swo-

jemi stronnikami gotówby by wej na t drog, ale wadza wysuna si

ju z rk jego i przesza do naczelnika moralnego jakobinów, Robespier-

re'a. Ten take chciaby koca morderstw, ale nie mia potrzebnej do tego

stanowczoci. Jakobini i komuna ju go zaczli podejrzywa o moderan-

tyzm. Chciaby ponjzumie si z Dantonem, chciaby pój z nim razem,

ale do tego trzeba mie byo wicej wyrozumiaoci a mniej pychy. Niech

wic dalej padaj gowy, niech pynie krewi Wszyscy bdziecie po kolei

gilotynowani — woa proroczo Chabot — naprzód Bazire, póniej Danton,

wreszcie sam Robespierre ! — Teror przestaje by rodkiem, staje si sam

celem dla siebie. Nie smutna ju konieczno zmusza do przelewania krwi,

lecz potworna dza widowisk krwawych. To nie przedstawiciele narodu,

ale kaci, tacy: Fouche z kongregacji oratorjanów, póniejszy minister

policji i ksi; Collot-d'Herbois, wygwizdany aktor; Freron, syn. dzienni-

karza : Maignet. którego historja zna tylko z okróciestw w Orange ; Lebon,

byy ksidz ; ohydny Carrier, byy prokurator sdowy, organizator topienia

ywych ludzi (noyades) i maestw republikaskich (les mariages repu-

blicains) w Nantes; Barras, rozrzutny szlachcic: Tallien, syn marszaka

dworu pewnego markiza. To — jak widzimy — nie s ciemni synowie

ludu pracujcego. cinanie gów — zdaniem Barrere'a — to bicie monety

na placu rewolucji: majtek skazanego zabierano na 'rzecz publiczn. Czy

jednak korzy materjalna moga wynagrodzi straszn szkod moraln?!

«Nadmiar wyroków kary mierci — powiada niezaprzeczony przyjaciel

ludu — wywar swój zwyky wpyw: nastpio dziwne zobojtnienie do

ycia. Teror przedstawia si jak loteryja. Uderza na chybi trafi :
bardzo

czsto nie tam, gdzie si naleao. Nie osiga wic swego celu. Daremn

bya ta wielka ofiara wysile i krwi. daremnem to straszne nagromadzenie

nienawici. Niejasno, instynktownie uczuwano bezuyteczno tego, co si

robio. Std wielki upadek na duchu, szybka i zgubna demoralizacja,

pewny rodzaj cholery moralnej ».*) Rozumieli to i spóczeni. rozumia to

i Saint-Just, zapisujc w swoich rozpamitywaniach nad instytucyjami re-

*) Str. 299. Les femmes de la revolution — par J. Miehelet. Paris 1855.
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publikanskiemi. e ^wykonywanie terom zol)ojtnio do zbrodni, lak jak

mocne napoje przytpiaj poczucie smaku*.*)

Saint-Just owiadczy, e rzdy rewolucyjne, oczywicie z terorem,

maj trwa a do zawarcia pokoju. Inaczej si stao. Teror zabi sam

siebie i zabi razem rewolucj, a dopiero na jej grobie zawarto trway

pokój. Koniec teroru nie powstrzyma zwycistw wojska francuskiego;

przeciwnie, wanie w tym czasie z roli obronnej przeszo onow rol zaczepn,

.lest to jeszcze jeden dowód, e skoro ocalenie kraju dokonanem zostao,

teror sta si bezuytecznym a nawet szkodliwym.

Najwicej rozwydrzenia tororystycznego — e tak rzek — okazy-

wao stronnictwo hebertystowsko-ateistyczne, które panowao w komunie.

Wybryki jego gron rewolucj z toporem krwawym przyodziay w strój

bazeski. Hebert, który w yciu tow^arzyskiem chtnie przestawa z ban-

kierami i odznacza si delikatnoci mowy, w synnem pimie swojem.

Pere Duchesne, popularyzowa .sprono jzyka i echta zwierzce

namitnoci natury ludzkiej. Chaumette za, który surowo karci swawol

kobiec, sam wyprawia po miecie hece pajacowskie, naigrawajc si

z chrzecijanizmu i przebierajc pikne kobiety za boginie rozumu. O tem

wszystkiem ^obespierre wyraa si z pogard i niechci. Dantonici na

serjo pomyleli o powstrzymaniu bezuytecznych okróciestw i swawoli

bazeskiej. Desmoulins w pisemku swojem, L e V i e u x C o r d e 1 i e r

,

z niepospolitym dowcipem zohydza tyranij terorystyczn. Zagroeni i roz-

gniewani hebertyci domagali si gówmy Dantona i DesmouUns'a. Robes-

pierre opar si temu. To wzmogo podejrzenia jakobinów, podniecane

przez hebertystów, przeciwko samemu Robespierre'owi ; wówczas ten, l-

kajc si straci dawny swój wpyw, pozostawi dantonistów wasnemu

losowi. Gilotyna uprztna hebertystów i dantonistów. Hebert city 24

marca, Danton 5 kwietnia, Chaumette 13 tego miesica. Pomidzy ofia-

rami citemi znajdowa si take Anacharsis Clootz. Szczery ten i gorcy

filozof ateizmu znalaz 'si w caej tej sprawie jak Piat w Credo. Umar
ze spokojem i odwag filozoficzn.

Oskarenie hebertystów o posugiwanie knowaniom cudzoziemskim —
co prawda — jest niczem nieuzasadnione, ale idealizowanie tego stron-

nictwa jako prawdziwie ludowego trci straszn jjrzesad. Hebert ani

w yciu nie by nieskazitelny, ani w przekonaniach szczery. Pere Du-

chesne )ya to dobra .spekulacja: za same numery, przeznaczone dla

armji, pacono mu 185.(K)() liwrów. Hebertyci, z wyjtkiem Ronsin'a,

umierali bez odwagi, nie tak jak Danton i jego przyjaciele. Upadek dan-

tonistów by wielkim ciosem dla rewolucji. Ci, co pozostali jeszcze w kon-

*) Str. 383. Oeuyres de Saint-Just.
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wencji, nie mogli darowa Rol)espierre'owi, e dla wasnych widoków
powici wielkiego patryjot. i w stanowczej chwili najwicej przyczynili

si do jego upadku.

Tryumwirat Robespierre'a, Saint-Just a i Couthona chcia by skoczy
z teroryzmem, ale napotka opór w samym komitecie ocalenia nawet, ze

strony Gollot-d'Herhois i Billaud-Varennes'a. Frzytem sam Robespierre

waha si nieustannie. Z jednej strony obawia si, aby kontrrewolucja

nie podniosa gowy; z drugiej strony lka si napaci gwatownej rewo-

lucjonistów zagorzaych. Chcia wic naprzód zapanowa nieograniczenie

w konwencji. W tym celu wymóg uchwa strasznego dekretu z dnia 22

prairiala (10 czerwca), (iilotyna jeszcze szybciej dziaa pocza. Od 24

prairiala do 9 termidora (27 lipca) cito w samym ^aryu 1285 osób,

po 29 gów na kady dzie. Chcc usun od siebie odpowiedzialno

i nie widzc zupenej ulegoci w komitecie ocalenia, Robespierre przesta

chocki na jego posiedzenia. Z tego korzystali jego przeciw^nicy i szerzyli

przeciwko niemu niech, objaniajc kady jego krok zamiarem pochwy-

cenia dyktatury.

Robespierre widzia to w^szystko, ale nie decydowa si na krok sta-

nowczy. Jeli stanie z nieograniczon wadz u steru rzdu, co dalej po-

cznie? Bdzie musia zaw.sze z mieczem w rku broni ludu ubogiego

przeciwko zachciankom tyranicznym bogaczy. Pomidzy bogatemi a ubo-

giemi nie moe by prawdziwej harmonii, a przecie jedni i drudzy istnie

musz. Czarna ta myl czynia go bezwadnym. Inaczej Saint-Just. Ten

obmyli ju sobie przyszy ustrój spoeczestwa i wierzy w mono jego

zrealizowania. Pcha wic Robespierre'a do stanowczej i energicznej walki.

Daremnie. Niebezpieczestwo nawet nie zdoao ocuci Robespierre'a. Majc
komun i klub jakobinów po sw^ojej stronie, móg nie tylko stawi czoo

konwencji, ale naw^et zada jej ostateczn klsk, l^rzygotowano ju zamach

rewolucyjny, ale Robespierre sparaliowa wszystkie plany swoj biernoci.

Konwencja zdobya si na miao i zwyciya. Robespierre, Saint-Just,

Coutlion zoyli swoje gowy pod gilotyn dnia 10 termidora (28 lipca);

Antoni Saint-Just, umierajc mia wszystkiego at 25. Rysów pi-

knych, prawidowych, przenikliwie wypatrujcy si, powany w ruchach,

surowy i prosty w obyczajach, lakoniczny i zwizy w mowie, odwany
na polu bitwy, miay w przedsiwziciu, przytomny w niebezpieczestwie,

niezmordowany w pracy, y jedn myl stworzenia rzeczypospolitej,

której obraz sformow^a sobie przez czytanie staroytnych klasyków i pod

wpywem odgosu przekona Mably'ego. Powiedziabym, e filozoficznym

mylom Mably'ego nadawa iorm ustawow.*)

*) Podobiestwo Saint-Juste'a do Mably'ego zwrócWo take uwag§ Lanfiey'a (Essai

sur la rÓYolution francaise. Paris. Rok wymieniony pod przedmow — 1857 Str. 369)
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«Nie wiorz — powiada — aby wolno daa si ustali';, do|)(')ki

mona hcd/ie nieszczliwych pobudza przeciwko nowemu porzdkowi

rzeczy; nie wierze, aby nie byo nieszczliwyci ; dopóki nie urzdzi si

tak. aby kady mia swój grunt. »*)

Wasno ziemska powinna by maa, i kady waciciel sam po-

winien — o ile monoci — uprawia ziemie. «Tam gdzie s bardzo

wielcy obywatele, widzimy samych ubogich: nic si nie spotrzebowuje na

miejscu w kraju wielkiej kultury*.**) «l<^ady waciciel, kt(')ry ma przeszo

25 lat, jeeli nie wykonywa adnego rzemiosa i nie zajmuje dnego
urzdu, obowizany jest sam uprawia ziemi a do 50 Iat.»***)

Oprócz wasnoci ziemskiej prywatnej, powinna istnie wasno-
ziemska publiczna, dobra pul) liczne (le domaine public.) Cz tych

d(')bi- przeznacza si na wynagrodzenie zasuonych obywateli. Dobra i)u-

bliczne wydzierawiaj si tym, którzy nie maj ziemi. Dochód z nich

przeznacza si na wychowanie dzieci, na zaliczki, udzielane modym ma-
onkom, i na opat czci podatków w czasach cikich.

Wychowanie dziecka od picm lat naley do ojczyzny. Dla chopców

powinno, by ono do szesnastu lat wojskowe i rolnicze.

Spadkobierstwo istnieje tylko w prostej linji. Kady obywatel powi-

nien zdawa rachunek z uywania swego majtku. Próniactwo ulega

karze. Wszelkie suebnictwo znosi si. Kto pracuje dla drugiego, ten staje;

si czonkiem jego rodziny i jada z ni wspólnie przy jednym stole. Kady
obowizany jest mie przyjaciela.

«Mniej chodzi o to, aby uczyni naród szczliwym, ile o to, aby mu
nie da by nieszczliw^ym. Nie uciskajcie nikogo, w tem caa rzec^z.

Kady zdoa sam znale swoje szczcie. Naród, w którym zapanowa

pi'zesd, e winien szczcie swoje tym, którzy rzdz, nie zachowa go

dugo. »****)

Stanowisko obywatela jest wysze od urzdnika. Ten ostatni przez

czas trwania swego obowizku przestaje nalee do narodu, nie ma nawc^t

prawa do nazwy obywatela. «Nic nie wart rzd, kiedy w przedpokojach

urzdników i sdziów znajdujecie kogokolwiek. Haniebny t(^ stan rzec;zy,

kiedy trzeba prosi o sprawiedliwo*.*****)

Frzewódcy Oóry, kierowani jednem uczuciem i jedn myl: oca-

lenia ojczyzny i uszczHwienia ludu, pomimo grzechów i bdów swoich

*) Str. 391. Oeuvres^ de Saint-Just Paris. 1834. (Praginents sur les institutions

republicaines).

**) Tame.
***) Str. 411

****) Str. .-82

*****) Str. 383.
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zrobili wiele, bardzo wiele. Ocalili Francj. Ludu nie zdoali uszczliwi

*- co prawda — ale szukajc nieustannie rodków i drogi ku temu,

instynktownie, niewiadomie wcliodzili na ni. I dla tego rok 179H-ci

mocno si zapisa w pamici ludów. «Rok 1789-ty — powiada jeden

z najwikszych Tdozofów na.szego stulecia— by tylko wstpem: prawdziwe

wstrznienie. to, które zapowiedziao now er, nastpio w rzeczywistoci

w 179;^ roku».*)

Upadek l{(jbespierre"a by niespodziank dla ludu. Oszoomiony, z.lu-

miony, w pierwszej chwili nic umia zda sobie sprawy ze swoich uczu.

Teror dokuczy mu take strasznie. Wkrótce jednak, widzc jak go zaczto

spycha na dawne upoledzone miejsce, z coraz wikszym alem wspo-

mina czasy Robespierre'a. Odzwierciedli dobrze swoje uczucie w zwrotce

piosenki, upowszechnionej w swoim czasie:

«A]i, ]iaiivre peuple, adieu Ic sicclc d'or;

N'at.teiKls phis ([ue peine et niiscre,

II est passe des Ic dix tberniidor,

Jour qu'on immola Robespierre*.**)

W^ojsko [)rzyjo ze strasznym pomrukiem wiadomo o upadku

ma, którego powszechnie nazywano Nieskazitelnym (Incorruptible).

Wikszo republikanów zatrwoya si nawet o przyszo rzeczypospo-

litej. Nawet ci, którzy z nienawici dla teroru radonie powitali upadek

tryumwirów, w póniejszym czasie odmienili swe zdanie. Wyznaje to

szczerze BabeuC w licie swoim do .fózefa Bodsona. «Wyznaj szczerze —
powiada — e auj dzisiaj, i niegdy zapatrywaem si czarno na Ro-

bespierrea, Saint -Jusfa i innych i na ich rzdy rewolucyjne.

Dzisiaj jestem tego zdania, e ich rzdy byy najlepsze dla rewolucji.

Wszystko, co nastpio póniej, kiedy zabrako tych ludzi i tych rzdów,

usprawiedliwia moje twierdzenie '>.

/ upadkiem najwydatniejszych przedstawicieli (ióry, rozpoczyna si

stanowczo zwrot ku reakcji. Wadza z kolei przechodzi do byych stronnictw^

we wstecznym kierunku. Naprzód panuj dantonici, nastpnie yrondyci,

wreszcie konstytucjonalici. Rojalizm coraz otwarciej, coraz mielej wy-

stpuje. Lud, utraciwszy przewodników, nie umie si broni i traci zwolna

zdobyte prawa. Aeby do reszty nie utraci tego, co naby w rewolucji.

*) Str 14. Lettres d' August Comte a Joba Stuart Mili. Paris 1877. W licie

do Milla z dnia 17 stycznia 1842 r.

**) Aeh, ludu biedny, egnaj wieku zoty;

Caekaj ju ci tylko trudy i ndza;

Min wiek zoty z dniem 10 termidora,

Z dniem, w którym zamordowano Robespierre'a.
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poddaje si geiiijalnemu i szczliwemu wodzowi, który pozyskawszy serca

onierzy, poprowadzi Francj do panowania nad ca p]urop.

Termidorzyci, obawiajc si powrotu panowania Górali, z jednej strony

pobaali podnoszcej gow kontrrewolucji, z drugiej zas strony krpowali
swobod ludu jako naturalnego sprzyniierzeiica (ióry. Pod pozorem oczy-

szczenia klubu jakolinów i sekcji ludowych, pousuwano z nich osoby

wicej wpywowe i energiczne. Zgromadzenia ludowe ograniczono do je-

dnego razu w dekadzie i zaprzestawiuio wydawa ubogim wynagrodzenie

pienine za czas stracony. Zabroniono klubowi jakobiskiemu znosi si
ze .sw^ojem liljami, a nastpnie i sam klub zamknito. Zniesiono maximum,
nie obmyliwszy przytem jednak rodków pi^zeciw wzmagajcemu si go-
dowi we Francji. Cofano wyroki, wydane przeciwko ksiom i szlachcie,

ale natomiast wydawano wyroki przeciwko ludowi. Teror ody, lecz w tnnej

szacie i w innym kierunku. Wprawdzie gilotyna mniej cinaa gów, ale

potajemnie i jawnie mordowano znanych ludowców po wizieniach, na

ulicach, niemal w samych domach. Zdaniem komisarzy, bya to prywatna

zemsta, a mordercy, lubo ze piewami paradowali po ulicach, zawsze zosta-

wali niew^ykryci. W konwencji rej wodzi Tallien, a na ulicach Parya Freron.

'J allien nie waha si nawet wystpi z zarzutami nieuzasadnionemi przeciw

Cambonowi, którego uczciwo powszechnie bya znana, który wród najwi-

kszego niebezpieczestw^a zapobiegliwoci swoj ywi B>ancj i jej wojsko,

który doprowadzi finanse Francji do wzorowego porzdku. Oszczdzano

jednego tylko Garnofa — i to z koniecznoci. Freron, który z terorysty

rewolucyjnego zosta teroryst reakcyjnym, organizowa kohorty zotej
modziey i stacza boje z ludem po ulicach.

« Nigdy, nawet za czasów teroru, ndza ludu nie bya tak wielka jak

wówczas — musi przyzna nieprzyjazny ter(jrystom pisarz.*) Najwiksza

anarchja — dodaje ten sam pisarz— nastpia po termidorze we Francji*.**}

Ndza i gód doprowadziy wreszcie lud do wybuchu. Haso day kobiety,

które wraz z dziemi wtargny 1.2 germinala (1 kwietnia) 1795 r. do

sali konwencji, domagajc si chleba. «Du pain! du pain!» woay wy-

cieczone od godu matki. Za niemi szli mczyni, a midzy tymi osta-

tnimi niektórzy na kapeluszach mieli wypisane obok chleba danie kon-

stytucji 1793 r. Uspokoiwszy i namówiwszy do rozejcia si lud wzburzony,

*) Str. 45. T. II. Histoire-Musóe de la rpublique francaise par Augustin Challamel.

Paris. MDCCCXLII. Miebolet w swojej Histoire du XIX. sieele. Direetoire. Origine de

Bonaparte Paris. 1875." przedstawia, e wnet po termidorze nastpio widoczne oy-

wienie we wszystkiem, ale nastpnie dopiero wzmoga si reakcja. Niewiele to odmienia

posta rzeczy. Struna bya zanadto nacignita, musiao nastpi posabienie. Miclielet

susznie powiada: „Apres l'horrible tension, le ressort en sens inyerse tout siraplemeat

86 detendait". **) Str. 51.
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nastpnie nie tyle mylano o zaspokojeniu polrzeb Indnoci ubogiej, ile

o zemcie na góralach. Barrerea, Collot-d"Herboisa, nillaud-Varennes'a

skazano na deportacj. Cambon zdoa ucieczk tylko ocali si.

Przedmiecia, godem i przeladowaniem doprowadzone do rozpaczy,

wtargny ju zbrojnie 1 prairiala (20 majaj do sali konwencji, i w zgieku

zamiast znienawidzonego powszechnie Freron"a zabito deputowanego Fe-

randa. Wystraszone zgromadzenie zgodzio sie na to. aby lewica wesza

w ukady z ludem. Tymczasem przybyy kohorty zotej modziey i rozp-

dziy tumy robotnicze.

«Dni germinala i prairiala byy dniami rozpaczy. Rozpacz opano-

waa wszystko. Lud przesta wierzy w lud, std ta mieszanina okru-

ciestwa i osupienia: adnego planu, adnego przewódcy, adnego celu,

adnej przyszoci; ciba ndzna, bez gowy, bez przewodnika, bezimienna,

wcieka i bezsilna*.*)

« Ostatni i^zymianie* w konwencji zginli mnie. Duuesnoy, Romme,

(lOujon, Soubrany, Deroy, Bourbotte, idc na rusztowanie, jednym i tym

samym noem usiowali zada sobie cios miertelny; trzej pierwsi padli

odrazu, trzeci innych gilotynowano ledwie yjcych.

Z szeregów lewicy wyrwano przytem szedziesiciu dwóch posów.

Odtd nic ju. nie tamowao reakcyjnego biegu konwencji.

* *
*

Bieg dziejowy, który pod wpywem wzburzonych przez rewolucj

namitnoci i dz wyszed by ze swego oyska, znowu wróci do gra-

nic, które mu warunki spoeczno-ekonomiczne wyznaczyy. Rewolucj

zrobia buruazja i z niej najwicej korzystaa, poniewa miaa nauk,

bogactwo i wiadomo swej siy. Z pocztku nie oddzielaa ona swego

interesu od interesów caego ludu pracujcego ; w miar jednak swego

zwycistwa, wyodrbniaa si coraz bardziej. Natomiast porównana w pra-

wach ze szlacht i duchowiestwem, tracia dawny powód niechci do

nich, tembardziej, e sam przewag liczby, krewkoci, pracy i inteligencji

braa przewag nad niemi. Kiedy wic w póniejszych czasach ulegy si

nienawici, rozniecone przez rewolucj, now^a mieszczasko-chopska Francja

zacza si kojarzy przez stosunki maeskie z dawn szlacheck. Jedne

stron nciy tytuy i historyczne nazwiska; druga przez now^e zwizki

ratowaa dobra swoje i dawne swoje spoeczne stanowisko. Buruazja

z burzcego czynnika stawaa si coraz bardziej zachowawczym.

Ogó ludu pracujcego nie dojrza by jeszcze do roli czynnika sa-

mowiednego. Dopóki trwaa nad nim opieka góralska, dopóty mia on

pewne znaczenie, (lórale l)yU pierwszymi jego nauczycielami poUtycznymi,

**) Str. 367. T. II. La Revolution par Edgar Quinet. Paris 1869.
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lecz i oni sami dolirze nie wiedzieli, eo i Jak dla interesu ludu robi maj.
Szli omaekiem, z niepewnoci, prawie z niewiar, .ledea Saint-.lust mnie-
ma, e widzi jasno. Z upadkiem (lory bezsilno ludu, poinimo jego li-

czebnej siy, staa si widoczn.

Przeoi)raenie w stosunkacii wasnoci ziem.skiej nastpio ogromne.
Skonfiskowane dt)bra duchowne i szlacheckie zamieniono w dobra naro-
dowe (biens nationaux), a te dobra wraz z komunalnemi stay si upem
tych, co przedewszystkiem o wasnym interesie pamitali. Nabywcami
dóbr narodowych byli po wikszej czci dostawcy wojskowi, znani po-

wszechnie pod nazw r iz- pa i n -sel. By to zawizek póniejszej wy-
sokiej buruazji. Odprzedali oni znaczn cz. nabytych majtków, naj-

czciej za liche pienidze kupionych, b a n d o m czar n y m, które pa-
ciy drogo a jeszcze droej odprzedaway ziemi maymi kawakami chopom,
majcym troch grosza w swych kaletach. W ten sposób nietylko robili

do)r spekulacj pienin, ale nadto zyskali sprzymierzeców w utrzy-

maniu nowego podziau ziemskiej wasnoci. aden p(')niejszy rzd nie

odway si zaprzeczy prawnoci dokonanej sprzeday.

Rewolucja ta agrarna miaa swoje dol)r stron : uruciomia wasno
ziemsk, oddaa znaczn jej cz w rce pracowite i podniosa przez to

ogromnie produkcj rolnicz. Nie bez pewnej wic susznoci powiada

Alfons Esuiros: «.leli ekonomici, którzy mówi nieustannie o zgubnym
wpywie ructiów ludowych na dobrobyt klas robotniczych lub rolniczych,

zapytaj was teraz : co zrona dla was rewolucja francuska ? odpowiedzcie

im: daa chleb Francji ».*) l^omimo nieustannych wojen, produkcja rolnicza

w 1815 r. okazuje si wiksz o 750 miljonów^ prawie od tej, jaka bya
w 1790 r. Od 1S15 do 1847 roku produlicja rolnicza wzrosa jeszcze

o 1500 miljonów.

«Kiedy w 1 789 r. soce Hpcowe— powiada Eugeniusz Bonnemere

—

wskazao wreszcie godzin wolnoci, wzy, utrzymujce poddanych w cia-

snej organizacji gminy rolniczej, wyday si dla nich zanadto krpujce.

Zerwali wic je i atwo zrozumie, jak dla tych wyzwoleców z dnia

wczoraj.szego, których konieczno czya tylko, musiaa by pontn
wasno podzielona, pokawakowana, prywatna*.**) Namitno posiadania

ziemi rozwina si midzy chopami do wysokiego stopnia. Posiadoci

chopskie powikszay si i zaokrglay nietylko kosztem dawnych szla-

checkici d(')br, lecz take kosztem innych posiadoci wociaskich. Wy-
tworzya si klasa chopów bogatych, która w stosunku do robotnik(')W

maoziemnych i bezziemnych zaja to same stanowisko, co bogata )ur-

*) Str. 195. Histoire des martyrs de la liberte. Paris. 1851.

**) Str. 349. T. II. Histoire des paysans. Paris. 1856.
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Liazja wzcjldem przemysowo-rkodzielniezego drobiazgu i prolotarjatii

miejskiego. Trzymaj oni obecnie w swem rku wicej ni H8'7o wszystkich

gruntów ziemskich. Liczebny ich stosunek do waciwych wacicieli dro-

bnych tj. majcych mniej od 1.2 hektarów ziemi, jest prawie jak 1 do

23Ó. Stosunek za do caej rolniczej ludnoci jest o wiele wikszy. Nic

wic dziwnego, e taki stan rzeczy budzi coraz wikze niezadowolenie,

i myl dawnej wspólnoci gminnej, lecz odnowionej na podstawie wolnoci

i równoci wszystkich czonków, wnika w umysy powoli zaczyna.

Robotnicy przemysowi — jak widzielimy — wczeniej od rolników

spostrzegli, e zniesienie dawnego ich korporacyjnego ustroju miao take

swoje z stron, rozerwao bowiem dawn pomidzy nimi solidarno.

Industrjalizm. który wraz z przyjciem buruazji do wadzy coraz wiksze

przybiera rozmiary, da im to rycho uczu dotkliwie. Niezorganizowani,

bezsilni zeszli robotnicy na stopie prostego narzdzia, czynnika mecha-

nicznego. Korzystano z ich bezsilnoci i przeszkadzano im organizowa si.

Ilekro jednak wolno polityczna rozwizaa im rce, tylekro stowarzy-

szenia robotnicze mnoyy si i wzmagay. Reakcja zwykle je zmiataa

i dawia. Przechodzc rozmaite fazy, duch korporacyjny wcieli si osta-

tecznie w i z b y s y n d y k a I n e, które coraz gstsz sieci obejmuj Francj.

Na ostatnim kongresie w Lyonie, w padzierniku 1886 r., siedemset izb

syndykalnych miao swoich delegowanych. Izby syndykalne s to dawne

cechy, ale odnowione w duchu wolnoci, równoci i braterstwa.



Rozdzia V.

Wpyw wielkiej rewolucji francuskiej

na narody europejskie.

^01. ielka rewolucja, francuska si swoj, dugotrwaoci i zwycistwami

J musiaa oddziaa na ca ludzko i na jej skadowe czci; tern

^ potniej jeszcze oddziaa musiaa na narody europejskie, e Fran-

I
cja w pierwszej poowie XVIII stul. staa si niejako moraln ich

przewodniczk w rozwoju myli filozoficznej, politycznej i spoecznej.

Wpyw jednak rewolucji francuskiej nie by dorany i bezporedni

wszdzie. W samej Francji musiaa ona cofn si i przybra mniejsze

rozmiary, poniewa wylaa bya po za brzegi, warunkami dziejowemi

urobione. (Idzieindziej grunt dla rewolucji jeszcze mniej by przygotowany.

Tam fale jej przesuny si szybko po powierzchni, zaznaczajc tylko

drog dla póniejszych wylewów, lub wstrzymane naturalnemi przeszko-

dami, wzbieray przez duszy czas, zanim zdoay otworzy ujcie dla

siebie.

Badajc wpyw rewolucji francuskiej na oddzielne ^larody, mona
albo trzyma si porzdku geograficznego ich rozmieszczenia, albo post-

powa cironologicznie za przejawem waniejszych skutków wpywu re-

wolucyjnego, albo te poczy jedno z drugiem. Ostatnia droga wydaje

si by najracjonalniejsz, i dla tego j wyl)ieram.

Oczywicie, wpyw rewolucji francuskiej musia okaza si najwcze-

niej w krajach, ssiadujcych z Francj i uywajcych wspólnej z ni
mowy. Takiemi krajami byy: (Jenew.ska rzeczpospolita. uawy austrjackie,

niektónj wschodnie prowincje cesarstwa niemieckiego, Sabaudja i kantony

romaskie zwizku szwajcarskiego.
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Genewska rzeczpospolita

Ju od pocztku XVIII slul. rozpocza si bya walka ludu genew-

skiego z uroszczeniami arystokracji, kt(')ni nie tylko przewodzi, ale niemal

samowadnie rzdzi chciaa. Spory te doprowadziy do rozruch(3w, które

w przecigu kilku lat powtarzay si kilkakrotnie i wreszcie w J738 r.

sprowadziy interwencj Francji, Zurichu i Berna. I?rzy tern porednictwie

nadana konstytucja (Mediation) pozornie przyznaa ludowi rozlege prawa,

ale w rzeczywistoci zerodkowaa ca niemal wadz w rkach arysto-

kracji. «Wy sami tylko— pisa .an Jakób Rousseau do obywateli genew-

skich — nadajecie moc waszym prawom ; wy uznajecie tylko to z nich,

które sami stanowicie; pacicie tylko te podatki, które sami nakadacie;

sami wybieracie naczelników, którzy wami rzdz ; a ci mog was sdzi
nie inaczej, jak tylko podug form przepisanych. W Radzie Ogólnej je-

stecie prawodawcami, panami, niezalenemi od wszelkiej wadzy ludzkiej

;

wy zatwierdzacie traktaty, stanowicie o pokoju i wojnie; sami urzdnicy

wasi zowi was: Magnifiues, trós honores et souverains
Seigneurs. Oto, wasza wolno. A oto. wa.sza niewola. Ciao, które ma
wykonywa wasze prawa, jest ich tumaczem i sdzi najwyszym ; moe
je tumaczy jak mu si podoba ; moe kaza im milcze ; moe nawet je

gwaci, a wy nie moecie temu przeszkodzi ; stoi ono ponad ^rawami.**)

Skde to pochodzio?

Oto, pochodzio std, e ogó obywateli gosujcych, tak zwana
Rada Ogólna (le Conseil General), wprawdzie, gosowaa pravYa, stano-

wia podatki, wybieraa czterech syndyków, z których jeden by prezyden-

tem rzeczypospolitej a drugi komendantem miasta, ale gosowaa tylko te

prawa, stanowia tylko te podatki, które jej przedstawiaa Maa Rada
(le Petit Conseil), zoona z dwudziestu piciu czonków i zupenie od niej

niezalena. Syndyków wolno byo take wybiera tylko z pomidzy czon-

ków Rady Maej. Wreszcie od niej zaleao zwoa Rad Ogóln lub nie,

przedstawi jej co do uchway lub nie. « Przez cztery godziny rocznie —
pisa Rousseau — jestecie Panami podwadnymi, reszt ycia jestecie

poddanymi i zalenymi bezwarunkowo od woli cudzej. » **) Lud genewski

nabiera znaczenia tylko wówczas, kiedy koniecznie trzeba byo powzi
jak wan uchwa. I z tego powodu Rousseau powiada: « Konstytucja

rzeczypospolitej polskiej jest dobra tylko wówczas, kiedy rzd nic nie ma

*) Str. 306 i 307. Lettres ecrites de la Montagne. A Amsterdam. MDCCLXIV.
**) Str 309. Idem.



160

do robienia; wasza za przeciwnie jest dobra tylko dopóty, dopóki Ciao

l*rawoda\<'c'ze ma co stanowi.* *)

Rousseau sta si(^> powodem nowc^^o zatarj.,'u midzy ludem genewskim

i i'zdze arystokracj.

A\' 17(V2 r. wadza genewska skazaa dwa dziea l^ousseau na po-

danie rk kata. Byy to: Emil i Umowa Spoeczna (Contrat so-

cialj. Housseau wyrzek si wówczas obywatelstwa genewskiego. Mieszcza-

stwo, które w wikszej czci podzielao polityczne przekonania swego

ziu\komitego ziomka i uwaao og(') wyborców za istotnie najwysz wa-
dz, w sowaeli penych oburzenia uczjniio przedstawienia (ropresentations)

rzdowi z powodu powyszego wyroku i zadao, aeby ca t spraw
wniesiono na Rad Ogóln. Rzd odmown da odpowied, 'opierajc si

na tak zwanemu prawie odmowy (droit negatiC). Utworzyy si wic
w miecie dwa stronnictwa: representan ts, ci co czynili przedstawie-

nia, i negatifs, ci co trzymali z rzdzc arystokracj. I rozpocza si

silna walka pomidzy temi stronnictwami, .leszcze bardziej podniecia j
polemika, jaka wywizaa si pomidzy jednym z wyszycti urzdników

genewskich i autorem Umowy Spoecznej. Tronchin, prokurator je-

neralny, gówny sprawca potpienia Emila, wystpi z obron tego roz-

porzdzenia w Listach ze wsi (Lettres de campagne) i stara si wy-

kaza, e przewodnictwo arystokratów w rzeczypospolitej )yo prawnem

i susznem. Na to Rousseau odpowiedzia Listami z góry, pi.sanemi

pomiennym jzykiem, i zwracajc si do ludu genewskiego, wytumaczy
mu — jak to ju widzielimy — e rzeczpospolita genewska, pomimo bar-

dzo demolcratycznego swego ustroju, znajdowaa si w zupenej zalenoci

od arystokratów, i e naród zwoany na Rad Ogiiln wprawdzie by
niby panem rzeczypospolitej, ale tylko na kilka godzin.

Spory pomidzy wikszoci mieszczastwa i arystokratami, powta-

rzajc si czsto, tak si byy wreszcie zaogniy, e rzd francuski w po-

rozumieniu z kantonami ziirichskim i )erneskim, uwaa za konieczne

wystpi z nowem porednictwem swojem. Uoony w tym celu akt, na-

pisany zawsze w duchu arystokratycznym, przedstawiono w grudniu 1766

r. Radzie Ogólnej, ale ta, po krytyce Rousseau, nie daa si teraz oszuka

i 1095 gosami przeciwko 515 odrzucia przedstawion jej ustaw. Wów-
czas umiarkowasi arystokraci wpynli na to, e zroJ)iono pewne ustp-

stwa reprezentantom, i nastpia chwilowa zgoda.

Wkrótce nowa sprawa wzburzya (lenew. iyy w tem miecie

cztery klasy mieszkaców: 1) citoyens, ci co urodzili si w (ienewie

z rodziców ]> o u r g e o i s ; 2) b o u r g e o i s, ci co urodzili si za granic

*) Str. 311. Mem
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z ro(kic(')W liourj^eois liil) citoyens genewskieh, lub fe ci. co uzyskali

pniwo ()l»y\vatolsU\;i miejskiego; H) iiatils. ci (-o urodzili si w (lene-

wie z rodziców li a b i I au t s; wreszcie 4) hahilants. ci co otrzymali

prawo zamieszkania w (leuewie. Pierwsza klasa miaa najwiksze poli-

tyczne prawa; ostatnia nie miaa adnych. Urzdnikami mogli by tylko

citoyens: bouri^eois tak samo jak citoyens naleeli do Rady Ogólnej i mogli

byó powoani nawet do Mady Wielkiej (le (!rand Conseil). Natifs
nie mieli prawa gosowania. Oprócz tych czterech klas miejskich, byli

jeszcze wocianie, kttu-zy zamieszkiwali wioski genewskie i znajdowali

si w stosunku poddaczym do miasta. Iious.seau upatrywa wielkie po-

dobiestwo pomidzy Wenecj i (ienew. « Obywatelstwo nuejskie w (le-

uewie — czytamy w Umowie Spoecznej — przedstawia dokadnie

patrycjat wenecki; nasi natifs i habitants — to obywatele miejscy i lud

w Wenecji; nasi wocianie — to jej poddani staego ldu.»*)

Dziea Housseau, Ijardzo popularne w Oenewie, szerzyy potnie
pomidzy jej ludnoci zasady równoci politycznej. Zaczto wic zwraca*

uwag na niesuszno podziau klasowego. Zwaszcza natifs czuli si

mocno pokrzywdzeni i domagali si. aby im wolno byt) take nalee do

Rady Og(')lnej. ()d czasu jak Izaak (-ornuaud, prosty robotnik, ale czowiek

namitny i zdolny pamlleciarz, nada im pewn organizacj, siali si oni

potg w miecie. Stawiali si hardo i sami zaczepiali przeciwników.

W nocy z 5 na O lutego 1781 r., wszczwszy utarczk ze stronnikami

rzdu, zaczli ju byli na ulicach gromadzi si zbrojni, ale reprezen-
tanci, nadbiegszy pospiesznie z rozmaitych stron, uspokoili ich, zape-

wniajc, e prawo obywatelstwa pi)litycznego zostanie im nadane. Istotnie,

Rada r)gólna powzia podobn decyzj, lecz Maa liada nie chciaa wcale

wiedzie o tem. Wówczas — a byo to ju 9 kwietnia 1782 r. — rze-

mielnicy rozpdzili Mdl Rad i ustanowili od siebie Komisj bezpiecze-

stwa, nadajc jej w^adz dyktatorjaln. Zanim jednak moga ona rozwin-

jakkolwiek wiksz czynno-, wojska francuskie, sardyskie i berneskie

podstpiy pod miasto, otoczyy je dokoa i zaday ow^arcia jego bram.

(lortsi demokraci, jak Anspach i d'Ivernois, byli tego zdania, aeby sta-

wi energiczny opór. Limiarkowani jednak wzili gór i otworzyli bramy
sprzymierzonemu wojsku.

Arystokracja, podtrzymywana przez interwencj cudzoziemsk, zo-

staa w miecie pani sytuacji. W lipcu ogoszono nowe podstawy ustroju

politycznego, które ograniczay istniejce swobody ludowe i arystokracji

ca w^adz oddaway. Wielu (ienewczyków emigrowao wówczas z oj-

*) Str. 147. Bib!iotbeque Nationale. — J I. Rousseau. — Du Contrat Sceial ou

Princ-ipes du droit politi^ue. Paris. 1877.

11
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czystego swego miasta. Jedni, jak d'lvernois autor Historji rewolucyj
genewskich, osiedlili si w Angiji: drudzy — a bya to wikszo wy-

chodców — udah si do Francji, przewanie do l*arya, i tam. })()-

czywszy si z innymi emigranlaini szwajcarskimi, utworzyh' khib helwecki.

Wielu z tych emigrantów wzio czynny udzia w yciu politycznem Fran-

cji. Dumont, Duroveray i póniejszy minister Claviere pomagali Mirabeau

w redagowaniu pisma: Courier de Provence; a Dumont opracowy-

wa nawet niektóre mowy parlamentarne tego znakomitego mówcy.

W (lenew^ie zapanoway cisza i spokój martwoty, zwykle towarzy-

szce w^szelakiego rodzaju niewoli. Utajone niezadowolenie narodu czekao

tylko sposolinoci do wybuchu. Sposobnoci t bya wzrastajca droyzna

chleba i twarda zima, podczas której — rzecz niesychana — Rodan i je-

zioro (lenewskie dwa razy zamarzay. Wanie pogoska o majcem na-

stpi podwyszeniu ceny chleba wzburzya rzemielnicze przedmiecie

Saint-Geryais wieczorem 25 stycznia 1789 r. Uspokojono jednak ten roz-

ruch, a w nocy aresztowano kilku wicej czynnych rzemielników. Na
drugi dzie istotnie ogoszono podwyszenie ceny chleba. W miecie po-

tworzyy si liczne zl)iegowiska. W jednem miejscu zrabowano wóz

z clilelicm, konwojowany przez onierzy. W zaszej utarczce zabito je-

dnego z natifs. Wskutek tego, wzburzenie na przedmieciu Saint-tieryais

przylirao gron postaw. Rzd sprowadzi wic co prdzej artylerj,

i wystawi j na placu Rel-Air, skierowujc dziaa przeciwko wzbunto-

wanemu przedmieciu, znajdujcemu si po drugiej stronie Rodanu. Ze

swojej strony rzemielnicy wycignli sikawki ogniowe i zaczli tryska

artylerzystom w oczy wod gorc i mydlan. Spowodow^ao to ogromn
demoralizacj w szeregach, i onierze zaczli ucieka. Rzd, widzc e
nie jest w stanie poskromi wci wzrastajcego wzburzenia, wda si ze

zbuntowanymi w ukady i przyrzek pewne ustpstwa ludowi porobi.

W samej rzeczy, przywrócono dawn cen chleba, uwolniono aresztowa-

nych i ogoszono powszechn aranestj. Ryo to we wtorek. Wtem we

rod zrana rozbiega si pogoska, e rzd zamierza podstpnie uderzy

na lud. Potworzyy si wic na przedmieciu tumy i gromadnie uday si do

mia.sta. obstpujc dokoa Hotel de Ville, gdzie obradoway obie Rady

i zasiaday wadze rzdowe. Rzd nie widzia dla siebie innego ratunku,

jak odwoa si o pomoc do mieszczastwa, przyczem przyrzek mu po-

robi zmiany w edykcie 1782 r. Mieszczastwo uspokoio rzemielników,

i spokój wróci do miasta. Przyobiecane zmiany uchwalono 10 lutego.

Wywoay one w miecie powszechn rado, lubo ludzie dalej patrzcy,

pojmowali to dobrze, e poowiczne te ustpstwa chwilowo tylko ucisz

ni(!zadowolenie ludowe. Tak Cornuaud pisa do rzdu z Yeyrier, gdzie si

znajdowa, e rzd, opierajc si zupenemu przywróceniu legalnej demo-
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kracji. wystawia si dobrowolnie na cigle niebezpieczestwo zaburze

i gwatowiiycli wstrznicii. które prdzej luh póniej ostatecznie jednak

doprowadz do zrealizowania pragnie ludowycb. Arystokracja rzdzca

inaczej mylaa: nawet nie zrobia cakowitego ustpstwa w tern, co naj-

atwiej byo zrobi('% a czego domagaa si stanowczo opinja pow^szeclina.

*ozwolono wprawdzie wr(')ci{'; emigrantom. ]ocy. nie |)rzywrócono im

wszystkich politycznych praw.

Tymczasem rewolucja francuska oddziaywaa na ludno genewsk.

W miecie powstao nowe stronnictwo, znane pod nazw egaliseurs

(równaczy), które domagao si zupenej równoci dla wszystkich mie-

szkaców miasta i wiosek genewskich. (Irenus, Dacier, (leorges Auziere

przewodzili temu stronnictwu, lloso ono nieustannie w liczb i si
i wreszcie w 1791. r., poczywszy si z wocianami, wykonao byo za-

mach w celu owadnicia miastem, lecz doznao zupenego niepowodzenia,

(irenus a i Auziere'a skazano na wieczne wygnanie. *omimo to, e za-

mach si nie uda, panujca arystokracja musiaa ogosi ludowi nowe

ustpstwa, chocia zawsze tylko poowiczne.

Zwycistwo yrondystów we Francji wprowadzio tam do minister-

stwa wychodc genewskiego, Clayiere^a. Stanowisko buruazji arystokra-

tycznej w (lenewie stawao si przeto coraz trudniejsze. Z jednej strony

Glaviere nalega na jeneraa Montesuiou, bdcego w Sabaudji, aeby ten

zburzy gniazdo arystokratów i zabra zgromadzone tam bogactwa*};

z drugiej za strony jeneraowie trancuscy, wskutek wydanego rozkazu

nad granic rzeczypospolitej genewskiej w Sabaudji ogaszali, e nios

wszystkim ludom wolno i równo, co silnie take burzyo umysy

w (ienewie, gdzie ju od duszego czasu istnia i dziaa liczny Klub ró-

wnoci (Club de legalite). Senat spostrzeg wreszcie, e opiera si dalej

ludowi jest rzecz nader niebezpieczn i na pocztku grudnia 1792 r

przygotowa projekt ustawy, zaprowadzajcej równo polityczn wszystkich

mieszkaców. Równacze nie byli jednak zadowoleni z nowego projektu.

tV.y pomocy syndyka Micheli, owadnli miastem bez rozlewu krwi i 12

grudnia uzyskali edykt, zaprowadzajcy zupen polityczn równo wszy-

stkich mieszkaców, rehabilitujcy .slcazaców politycznych i kasujcy de-

kret wydany na Rousseau. Odtd równacze zaczli nazywa si patr jo-

ta mi. Z powodu wy])orów znowu starli si z arystokratami i 28 grudnia

stanowczo pochwycili wadz w swe rce, zaprowadzajc nowy porzdek

w caej rzeczypospolitej. « Rousseau — powiada jeden z dziejopisarzy tych

*) Claviere pisa do Montesquiou : „J'espere que vous entrerez bientót a Geneye;

i faut detrulre ee nid d'aristoerates, et y peclier tous les tresors que nous y ayons

enfouis."

11*
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wypadków — dedykujc ( ienewie swoje Umow Spoeczn, nie przy-

puszcza wcale, ze Jego ojczyzna i jego wspóobywatele dadz pierwszy

przykad zastosowania wygoszonej przez niego teorji*.*)

Zwycistwo to wyi)ada() utrwali now konstytucj, któr miao uoy
Zgromadzenie Narodowe, zwoane na dzie 25 lutego 179H r. .luz przed

wyborami rozpoczy si utarczki zawzite pomidzy arystokratami i mar-

sylczykami czyli czonkami klul)U z najarliwszych równaczy zoonego.

Zaostrzyy si one jeszcze bardziej od czasu, jak Auziere zosta miertelnie

zraniony, i zamieniy si w tak zwane garbienie skóry (tannage) arysto-

kratów i ich zwolenników suchemi woowemi yami. Kozdranienie klasy

ulioszej wzrastao. Jtrzy j nieustannie z Jednej strony niedostatek chleba

i pracy, który dotkliwie dawa si uczuwa w (Ienewie; z drugiej strony

podniecaa J przeciwko arystokratom i kapitalistom propaganda i-ewolu-

cyjna francuska, skaniajca do owiadczenia si za przyczeniem do

Francji. Przytem arystokraci, którzy byli poskromnieli, z niepowodzeniem

ora francuskiego podnieli znowu gow, zaczli odgraa si i uchylali

si od danej od nich przysigi obywatelskiej. Pod wpywem tych przy-

czyn, usposobienie rewolucyjne wzmagao si. l^rzykad Francji take od-

dziaywa; poyczano stamtd nawet nazwy klubów, jak n. p. klub mar-

sylczyków, klub górali. Wanie przewrotny NeuCszatelczyk, .leremijasz

Vitel, by organizatorem ostatniego klubu, za przewodem którego rozpoczy

si rycho napady zbrojne na okoliczne zamki bogatych arystokratów.

Ogoszenie projektu nowej konstytucji zwrócio ku temu przedmiotowi

powszechn uwag. Za przykadem francuskich prawodawców, umieszczono

na jej czele deklaracj praw czowieka, ale do tej ostatniej dodano take

deklaracj jego obow^izków. ( lenewa wyprzedzaa w tym wzgldzie Francj.

Nowa konstytucja, do napisania której przyoy si najwicej Anspach; za-

pewniaa ludowi rozlege swobody, wychowanie narodowe opieraa na

szerokich i wolnomylnych podstawaci, system wyborczy zastosowywaa

do wojska nawet przy wyborze oficerów. (Iosowanie nad t konstytucj

odbyo si ó lutego 1794 r.; 4210 gosów przeciwko 200 owiadczyo si

za ni. Zauwamy przytem, e liczba gosujcych obywateli, w stosunku

do 1766 r., prawie potroia si.

(iórali jednak nowa konstytucja nie zadowolnia. Otwarcie gosili, e
konieczn jest zupena eksterminacja arystokratów, inaczej bowiem wol-

no nigdy prawdziwie ubezpieczon nie bdzie. Kopoty pienine i za-

chowanie si arystokratów znowu zaczy burzy chwilowo uspokojone

umy.sy. l*opyt na prac zmniejsza si nieustannie, poniewa zegarnii-

strzowstwo, najwaniejsza ga przemysu genewskiego, wstrzymao si

*) Str. 397. T. 111. Historie de Geneye - par A. Tliourel. Geudac. 1833.
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l)yo; droyzna przytem wzmoga si i wyczerpywaa skarb, prócz wyda-

wania )Owiem licznycli zapomóg, musiano jeszcze, dla utrzymania ceny

zmniejszonej, sprzedawa zboe i, chleb taniej, anieli je kupowano. Tym-

czasem finansici wraz z kapitaami uciekali z miasta, arystokraci odma-

wiali pacenia podatków; wreszcie sama konstytucja, dajc przewag po-

rednim podatkom nad bezporedniemi, gówny ciar podatkowy zwalia

na klasy ubosze. Nic wic dziwnego, e niezadowolenie stawao si coraz

powszeclinij.szem. (Iównie narzekano na podatki. Samo Zgromadzenie Na-

i'odowe zajo si tym przedmiotem. Wielki klub, który reprezentowa nie-

jako opinj wikszoci obywateli, owiadcza si za tern, aeby cay deficyt

skarbowy rozoy na arystokratów i czonków dawnego rzdu. « Niech

pac za przywoany przez nich najazd 1782 r. !» —^ mówiono, (iórale je-

szcze radykalniejsze stawili wnioski: dali oni, aeby 10000 franków

oznaczy jako maximum majtkowe dla kadego obywatela, przewyki

skonfiskowa na korzy ogóu i podzieli je pomidzy uboszych obywa-

teli ; nadto domagali si ustanowienia trybunau rewolucyjnego, któryby

sdzi arystokratów, o ile byliby wrogami ludu. Agitacja ta przeciwko arysto-

kratom znalaza silne poparcie w pogoskach, jakoby spisek kontrrewolucyjny

zorganizowa si by w Nyonie, i jakoby emigranci francuscy wybrali (lenew

za centr operacyj swoich. Nawet w klu})ie Wielkim górale zaczli zyski-

wa zwolenników, i coraz powszechniej mówiono, e bogatych mona
zmusi do ulegania nowemu porzdkowi rzeczy tylko za pomoc teroru.

Uchwalone przez Zgromadzenie Narodowe prawa o podatkach nie

podobay si góralom. W nocy wic, poprzedzajcej narodowe gosowanie

nad niemi, 18 na 19 lipca wywoali zbrojne powstanie i rozpoczli

aresztowanie arystokratów i ich stronników. Widzc to, czonkowie rzdu

podali si do dymisji, a w^adz naczeln przywaszczy sobie nowoutwo-

rzony tymczasowy komitet, który wezwa mieszkaców, by gromadzili si

zbrojnie w swoich koach fcercles). Klub Wielki jako umiarkowany zam-

knito, a natomiast utworzono nowy centralny, w którym gwatowne opi-

nje wziy przewag nad umiarkowanemi. Wybrano take komisj rewo-

lucyjn, która zbrojnym rewolucjonistom, ich onom i dzieciom wyznaczya

dzienn pac, wezwaa wszystkich Genewczyków do przedstawienia

wykazów majtkowych i kazaa srebrne naczynia zoy do skarbu w za-

mian za wydawane kwity.

Wybrany, przy porednictwie klubów, try)una rewolucyjny okaza

si atoli dosy umiarkowanym. Na pierwszych kilku posiedzeniach zapady

tylko dwa wyroki mierci, (iwatowne stronnictwo rewolucyjne zaczo

zatem woa o zdrad. Trybuna, ulkszy si grób, wyda siedm wyroków

mierci, ale ostateczne ich zatwierdzenie pozostawi samemu ludowi.

Zarzdzono wic powszecme gosowanie; lud wszake potwierdzi tylko
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c-zlory wyroki mierci. (i(»i'aIo i niarsylczycy rozt^nic^wani sawili sio /,l)rojnie

przed trybunaem i .urolui zmusili i^o ilo wykonauia wyroku nad wszysL-

kiemi siedmiu .skazaiuMiii. Hyo lo 25 lipca. Oddziaao to jednak tak mocno
na trybuna, e nastpnyeli kilku dni adnego wyroku mierci nie wyda.

(!órale znowu wic pojawili si zbrojnie, domagajc si wikszej energii

od sdziów, i zmusili trybuna do uchway, e wyrok()w swoich nadal nie

J)dzie dawa do zatwierdzania ludowi. ( iwaty te ze strony górali poru-

szyy jednak opinj publiczn, i klub centralny potpi je. (lórale rzucili

si na klub i chcieli go rozpdzi, ale ich samych zmuszono do ucieczki.

()pinj(^ umiarkowane znowu zaczy bra przewag w miecie, do czego

niezawodnie przyczynia si take wiadomo o upadku l^»ol)espierre'aw Paryu,
Nastpnie trybuna od])ywa spokojnie swoje sdy. .Jednym z ostatnich

oskaronych by Izaak Cornuaud. Nie tylko uwolniono go jednogonie, ale

czyniono mu wielkie owacje. ¥*^reszcie trybuna skoiiczy swoje czynno
10 sierpnia. W cigu 1.8 dni wyda 508 wyroków, z nich tylko 87 na

mier a z tych tylko 11 wykonano. Sprawozdanie z czynnoci swoich

trybuna zakoczy nastpujcemi sowami: «Lud wreszcie zosta pom-
szczony ! Walka, która od stu lat trwaa pomidzy ciemicami i uciemi-

onemi, skoczya si wreszcie; niepodlego nie zostaa naruszona: wol-

no i równo tryumfuj, i sprawiedliwoci narodowa ustalia si na zawsze

w onie rzeczypospolitej.» Zachcajc lud, by wraca do warsztatów, s-
dziowie tak przemawiali dalej : « powiedzcie sobie, e po mioci ojczyzny mi-o pracy jest pierwszym oljowizkiem

;
przypomnijcie, e tyrani posuguj

si do ujarzmienia narodu dwoma gównemi rodkami: próniactwem
i przekupstwem ». I^)stpujc w tym samym duchu, komisja rewolucyjna

zaprzestaa take wypaca od czynnym rewolucjonistom a natomiast

staraa si wyszukiwa i daw^a prac potrzebujcym onej. Zadanie to

jednak byo bardzo trudne, poniewa kapitalici, odbierajc zewszd swoje

kapitay, utrudniali Avszelkiego rodzaju przedsibiorstwa i powikszali coraz

l)ardziej zamieszanie finansowe. Aeby wic zapol)iedz stagnacji interesów,

wesprze zagroonych ruin przedsibiorców i osabi- ucisk wywierany
przez kapitalistów, komisja wydaa dwa rozporzdzenia, któremi zniya
stop procentow i na rok zawiesia rozwizywanie spóek handlowych,

przymusowe wywaszczanie i wymawianie mieszka lokatorom.

(iórale i marsylczycy byli mocno niezadowoleni z takiego obrotu

rzeczy. Postanowili wic wywoa now rewolucj i w tym celu 22 sier-

pnia wieczorem wysali wezwanie do wszystkich klubów, przedstawiajc

konieczno aresztowania czonków rzdu. Komisja rewolucyjna, dowie-

dziawszy si o tem, szybko si zebraa, ogosia si nieustajc i posta-

nowia stiwi energiczny opór. Kluby przylcm ine po])ary dania górali

i marsylczyków : za niemi owiadczyo si tylko 468 gosów, przeciw nim
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za 1 058. Z tego korzystano i gównych ich przywódców uwiziono. Wraz
jednak z góralami i marsylczykami aresztowano take ze stronnictwa ary-

stokratycznego kilku, którzy wszelkiemi sposolmmi przeszkadzali ustaleniu

si nowego porzdku. Trybuna, z którego usunito zwolenników gwato-

wnej rewolucji, skaza szeciu górali i szeciu arystokratów na kar mierci.

Om wyroków byo zaocznych (jeden z nich przeciwko Jakubowi Gre-

nus"owi); cztery za wyroki mierci wykonano. Stracono czterech górali,

w tej liczbie Jeremjasza Yitera. Trybuna ograniczy nadto prawa polity-

czne wszystkich tych, co kiedykolwiek bd okazali si byli wrogami ludu,

z obawy aeby ci nie przeszkadzali utrwaleniu nowego lepszego porzdku.

Komisja rewolucyjna, uspokoiwszy ludno miejsk, ustpia a rzdy

obja komisja narodowa, wybrana przez kluby w dniu 13 wrzenia

1794 r. (Iównem jej zadaniem byy wyznaczenie, rozkad i cignicie

taksy rewolucyjnej w celu pokrycia deficytu skarbowego. W pracach ko-

misji szczególnie odznaczy si Cornuaud energj, wytrwaoci i prakty-

cznoci pomysów. Wypracowan taks zatwierdzi lud genewski w po-

wszechnem gosowaniu, które odbyo si 19 marca 1795 r., wikszoci
3000 gosów. Taksa podzielia obywateli na patrjotów, arystokratów i ich

popleczników i najwiksze ciary zwalia na arystokratów. Ogaszajc

edykt o taksie, komisja rewolucyjna obiecywaa nastpnie zaj si orga-

nizowaniem zakadów publicznych, w którychby mieszkacy potrzebujcy

zarobku mogU znale prac, i temi sowami koczya proklamacj swoje

:

« Trzeba rodek ten poprze ogólnem usposobieniem do pracy. Rzeczpo-

spolita dobrze zorganizowana lub pragnca by tak, pitnuje lenistwo

i skazuje kadego dobrowolnego próniaka na pogard i wywoanie*. Pobór

taksy odby si pomylnie, i komisja narodowa rozwizaa si, powoujc
do objcia wadzy dawny rzd z wyborów narodowych powstay. Wra-

cano do normalnego stanu rzeczy i dla tego, na wniosek jeneralnego pro-

kuratora Anspacha, skasowano take wszystkie rewolucyjne wyroki.

Lecz w miar jak roso umiarkowanie ludu genewskiego, kontrre-

wolucja podnosia gow. I*rzyl)raa wyzywajc postaw i sama szukaa

zaczepki. Doszo wreszcie do krwawej utarczki, i jeden z rewolucjonistów

miertelnie zosta raniony. Korzystajc z tego, rewolucjonici tego samego

wieczora, 23 maja 1795 r., rzucili si do broni i starali si owadn
miastem, ale ludno opara si temu stanowczo. Na drugi dzie take

bezowocnie próbowali wzburzy ludno. Widocznem byo zniechcenie

do rodków gwatownych, i nawet pewne zniecierpliwienie wzgldem re-

wolucjonistów zaczo si objawia. Ogromna wikszo ludu wolaa i
drog wzajemnych ustpstw i porozumienia. W tym celu po koach od-

byway si liczne narady, i wreszcie uoono adres, który przeszo pi
tysicy obywateli podpisao, i który 31 sierpnia dorczono syndykom.
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W ;i(li-esi(> tym podpisani obywalok' ohiiM-ywali ul(',ut()('' wad/oin. ))()sza-

nowanio prawa i jeHliioinylne sp(')kl/,iaaiii(' w jioskiomieiiiii ws/.olkie.uo

uwatlii i iiioposuszeslwa ; domagali si skasowania wszystkich vvyi'()k(')w

icwolucyjnycli i zupenego wyrzeczenia si clici odwetu
;

proklamowali

szczer i zobopóln zgod na trzy gcWne zasady: równo polityczn,

odwoaliio urzdników publicznych i rozdzia wadz; wreszcie dali po-

czenia tych trzech zasad z lormami dawnego rzdu. Adres koczy si

nastepuji-emi sowami: Takie s usl])slwa wzj(Mnne, które usuwajc

nienawistn myl tryumfu jednego stroniiiclwa nad drugiem, czyni ten

ukad jak)y umow familijn; a sltoro j zatwierdzi caa rodzina, stanie

si mocn podstaw szczerego i trwaego poczenia, kt(')rego potrzete

wszyscy czujemy, i które przyniesie nam zaszczyt w oczach wszystkich

naszych ssiad(')w, zgorszonych nieustannemi naszemi kótniami ». Caa ro-

dzina czyli llada Ogólna zatwierdzia ten adres a przedsiwzita rewizja

konstytucji w danym kierimku odbya si w 1 796 r. Lud genewski [)ra-

wie jednogonie sankcjonowa przedstawione mu wnioski.

Tak si skoczyy rewolucje genewskie, .lak widzimy — (ienewa.

która uprzedzia l)ya .rucliem rewolucyjnym b^raiu^j i sama w pewnej

mierze przyoya si do jej zrewolucjonizowania (liousseau, Necker. wy-

chodcy i wygnacy genewscy), powtórzya nastpnie w rainjaturze to,

co si odbywao w l*aryu w wielkich rozmiarach. Miaa nawet swój

okres teroru. Wyw^oany egoistyczn a czsto zuciwa postaw arysto-

kratów, znalaz jednak rycho tam w rozlegej wolnoci ludu. Zewntrzne

niebezpieczestwo nie podtrzymywao go swoj grob jak we Francji,

(lenew^a tak samo jak i Francja, rozpoczwszy od zmian politycznych, sko-

czya na zagadnieniu spoecznem. [Rozumiaa dobrze, e trzeba co zrobi,

i chciaa szczerze tego, ale jak zrobi nie wiedziaa. Kwestje polityczne

byy obszernie badane, kwestjami spoecznemi zaledwie zaczynano zajmo-

wa si.

Kilka sów o dalszych losach rzeczypospolitej genewskiej. Dyrektorjat

francuski, który nieustannie czyha na (ienew, zaj j w kwietniu 1798 r.

swojem wojskiem. Przyczona do Francji, zesza na stanowisko departa-

mentalne. W 1.815 r. wrócia" chtnie d(j zwizku szwajcarskiego i cilejszym

wzem z nim si poczya. Przed przyczeniem do Francji, bya tylko

jego aijantk; teraz wesza do jego skadu jako osobny kanton, 'fradycje

rewolucyjne, ywo yjc w jej pamici, przyczyniy si do tego, e kanton

ten naley do liczby najbardziej postepowycli i najskorszych do wszelkiej

inicjatywy j)olityczno-spoecznej.
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II.

uawy austrjackie.

uawy aiisirjackio l)yy pastwem niemal samoclzielnem. Miay wasn
koiislyliicj. .loyoiise entree, której pocztek siga a XIH stulecia.

S/laclila i diichowieiistwo, silnie zespolone z sob. ri')wnowayy wpyw

zamonego i zadowolonego mieszczastwa, które w tym kraj, tak samo, jak

w (iórnych Woszecli i l?ortugalji, bardzo wczenie doszo ju do polity-

cznego znaczenia. Rzdy austrjackie oszczdzay istniejcy stan rzeczy

i hyy dla ogólnego rozwoju kraju dosy yczliwe nawet. Za panowania

Marji Teresy zaczto wprowadza niektóre korzystne reformy, ale powoli,

ostronie, z uwzgldnieniem miejscowycli stosunków, i z tego powodu nie

budziy one nieufnoci w narodzie. Wdziczne stany wystawiy naw^et

w 1772 r. i)oinnik Karolowi I.otaryngskiemu, namiestnikowi Marji Teresy.

Inny ol)rót wziy rzeczy za .lózefa 11 Chcia on zmniejszy wpywy

dacliowiestwa, ale przytem zacz wtrca si do dogmatów kocielnych

;

chcia zreformowa szkoy, lecz ró\vnoczenie protegowa niemieckich pro-

fesorów^ i niemiecki jzyk; chcia podway ustrój feudalny, ale zmierza

take do ograniczenia swolód narodowych. Postpowaniem takiem obraa

poczucie religijne i narodowe Belgów i budzi w klasach przewodnich obaw
utraty wolnoci politycznej. Opozycja przeciwko cesarskim rzdom zacza

si w 1780 r. od zaburze szkolnych, a doszo ju w 178H r. do tego.

e w Brabancji stan trzeci a w Hennegau i Mechlinie wszystkie Stany

odmówiy subsydyj t. j. pacenia podatków.

Najsilniej popierao ruch opozycyjny duchowiestwo katolickie, zwa-

szcza zakonne, fanatyzujc lud przeciwko rzdowi. Z tego powodu wielu

pisarzy, szczególnie protestanckich, przedstawia cay ten rucli belgijki jako

reakcyjny, .lest to jednak zapatrywanie si bardzo jednostronne. Pomimo

swego katolicyzmu. lielgja tak samo jak Szwajcarja miaa potnie rozwi-

nite poczucie demokratyczne, i jeszcze w XIV stuleciu olja te la-je byy

gównemi ogniskami ruchów ludowych w Niemczech. Przytem w miar

wzmagania si ruchu opozycyjnego przeciw^ko rzdom austrjackim, stan

trzeci coraz wyej podnosi gow; on to gównie stawi opór, kiedy

pierwsze dw^a stany wahay si i co chwila okazyway gotowo do ule-

goci. I cesarz .Józef sroy si gó\vnie przeciwko trzeciemu stanowi,

szlacht za i duchowiestwo obwinia tylko o to, e nie robiy adnych

usiowa, aeby powstrzyma rokoszan.*) Jeeli nastpnie wszystkie trzy

*) Cesarz Józef pisze z Wiednia 7 stycznia 1789 r. „Le refus aux Subsides ordi-

naires auquel a ose se porter le Tiers — Etat de mon Dache de Brabant, sans que les

premiers Membres ayent fait le moinlre eSo pour y mattra ordre." Stany, wy syaje
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siany s(il(> polac/yy si z sob w opo/ycji cesarzowi, lo gównie przy-
czyni sio do tejro sani Józef l[, ogtaszjc, e nie uwaa si nadal zwi-
zanym konstytucj Joyeuse Kntree, i prol)ujc stosownie do tego zapowi(v
dzenia, arl)itralne wprowadza zmiany w istniejcym porzlku rzeczy.
Dziki zabiegom i staraniom adwokata Van der Noota, stany wreszcie
przyszy do porozumienia si, a ze wzajemnych ustpstw, które porobiy
sobie, wypyn progi-am. wiodcy ostatecznie do zrzucenia absolutnej
opieki cesarza.

t<zy jednak, bez wypadków rewolucyjnych we Francji, ruch opozy-
cyjny brabancki, kierowany przez Van der Noota, w gruncie rzeczy wicJej

dyplomatyczny ni rewolucyjny, byl)y doprowadzi do zbrojnego powstania?
liozmaicie mona o tera sdzi. Krew polaa si ju bya w Brukseli 22
stycznia 1788 r. Hozdranienie byo wielkie przeciwko gównemu dowódcy
wojsk Altonowi, który kaza uy tego dnia broni dla rozpdzenia tumów
manifestujcych, i przeciwko cesarzowi, który rozporzdzenie to pochwali.*)
Propozycje cesarskie, przedstawione Stanom 18 czerwca 1789 r., oburzyy
najbardziej umiarkowanych. Wszystko to czynio powstanie moliwem. Lecz
rzecz jest równie niezaprzeczon, e wiadomo o wziciu Bastylji przez

lud w Paryu dolaa potnie oliwy do ognia. Stronnictwo rewolucyjne, kiero-

wane gównie przez adwokata Van der Yoncka, zostajcego w nieustannych

stosunkach z Lafayette'm, ronie odtd szybko w liczb i znaczenie. Roz-
snuwa ono po caym kraju spisek rewolucyjny: Pro aris et focis.

Przytem rewolucja francuska, o której bardzo szczegóowe sprawozdanie

podawa .iournal Politiue de Bruxelles, z jednej strony dziaaa
tamujco na cesarza Józefa**) i rzd brukselski, z drugiej zachcaa Van

26 stycznia deputacj do namiestnila Trautmansdorfa, powiadaj: „Que les deux pre-

mier Ordres obeiraient en toute soumission a ee qui seroit statu par S. M., en vertu

de la plenitude de sa puissanee et de son autorite souveraie, quant au supplement au

defant de eousentement du Tiers — Etat..." Wreszcie 18 czerv?ca Józef proponuje pomoc
dwóm pierwszym stanom do poskromienia trzeciego. — Dokumenty te znajduj si§

wJournalPolitiquedeBruxelles.
*) Józef II pisa z Wiednia 30 stycznia 1788 r. do Altona: „Je Vou8 en suis

tres oblige et je vous prie de continuer de meme dans toutes les oeeasions qui pourront

se piesenter, quoique je erois que cet exemple quelque leger qn'il ait ete, fera son effet."

Str. 6. Reeueil de lettres originales de Tempereur Joseph II au genera d'Alt'n. De

rimprimerie du Comite Patriotique a Bruxel]es 1790. Z powodu powyszych sów Prze-

dmowa powiada. „Telles sont les instructions que le souverain doune a son gouvernement

— continuez— dit. ii — c'e8t-a-dire, tuez, massaerez, assassinez mes sujets ; ce que vous

avez fait est peu de chose, rexemple est leger."

**) W licie do Altona, datowanym z Laxenbourg 29 lipca 1789 r., Józef II pisa:

„je profite seulement du depart de ce courier et des evenemens aussi incroyables qu'incon-

ceyables qui se sont passs en France pour vous recoramander Tattention la plus suivie

mais en meme — temps la moins apparente que possible." Str. 36 Reeueil.
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der Nootysl(')W do stawienia silniejszego oporu i czynniejszego wystpowa-

nia. Daremnie .lózef II i Alton straszyli szlacht i duchowiestwo gro/

nnyolucji rraiicuskiej, oba te stany czyli raczej ich kierownicy ulegali

mimowolnie temu powszechnemu zapaowi, z jakim witano jutrzenk epoki

przyszociowej — jak podówczas mówiono, — i wreszcie w Hreda Noo-

tyci podali rk Yonckistom do wspólnej walki z Austrjakami.

l*owstanie rozpoczo si 24 padziernika od wtargnicia z Holandji

oddziaów zbrojnych (do 3000 ludzi), pod dowództwem byego austrjackiego

pukownika Van der M^rscha. Szybko rozlao si po caym kraju. Za

przykadem Flandrji i nral)ancji, oderway si od rzdów cesarskich ilai-

naut albo Hennegau, Namur, wreszcie HI grudnia Limburg. Prowincje te

poczyy si razem i 10 stycznia 1790 r. proklamoway niepodleg rzecz-

pospolit Zjednoczonych stanów Helgijskich. Po raz pierwszy

to wówczas wystpia odrbna pastwowa narodowo Pelgów.

Stronnictwa Van der Yoncka i Van der Noota, które dotd walczyy

razem przeciwko rzdom austrjackim, teraz kiedy zwoano kongres naro-

dowy i miano si zaj urzdzeniem kraju, znowu si rozdzieliy i roz-

poczy zawzit walk z sob. Nootyci uwaali, i doszli do celu; Vonc-

kici za byli tego zdania, e zrobili do niego tylko pó drogi. Stronnictwo

Van der Noota, kt(')ry zosta prezydentem wadzy wykonawczej, byo zna-

cznie silniejsze, gnbio wic zwolenników dalszej rewolucji, ale ci mieli

po swojej stronie wspóczucie ludu miejskiego i poparcie opinji rewolu-

cyjnej we Francji. Szlachta i duchowiestwo, zaniepokojone w/magajcem

si wzburzeniem i niezadowTjlone z rosncej przewagi przedstawicieli trze-

ciego stanu, zaczy ju wzdycha do dawnych austrjackich rzdów. Kiedy

wic po mierci Józefa II, nowy cesarz austrjacki, Leopold II, zgodzi si

na przywrócenie dawnej konstytucji i otrzyma poparcie Angiji, Holanji

i Prus, obawiajcych si wzrostu wpywu Francji, Uelgja nie stawia mu

wielkiego oporu, i w kocu 1790 r. przywrócono w niej rzdy austrjackie.

Wielu jednak Yonckistów ucieko do Francji, skd pjdlrymywao

stosimki z krajem, szerzc w nim niezadowolenie z istniejcego porzdku

i budzc uczucia patrjotyczne. Przytem sam rzd, nie dotrzymujc tlanej

obietnicy, ponownie zniechca wszystkich do siebie. Lud miejski rew^olu-

cjonizowa si coraz bardziej. Duchowieiislwo po miastach tracio widoczn

sw wzito. Kiedy w Hrukseli 24 lutego 1791 r. wybucliy zaburzenia

ludowe, na ulicach zniewaano mnichów. Pojawiy si broszurki i odezwy

rewolucyjne.*) Patrjoci, jak powszechnie nazywano Yonckistów, podtrzy-

*) M e r c u r e h i s t o r i t^ u e et p o 1 i t i q u e (dalszy cig Journal P o-

11 1 i Cl u e de B r u x e 11 e s) w padieruiku 1791 r. donosi, e rzd obieca 20O du-

katów nagrody temu, uto wyjawi nazwiska autorów : le Ori des Braban^ons
i Avant-Coureur du Manifeste Belgique.
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mywali wr/cnio ohictnic rychej pomocy rrancuskiej. Ze swojej sli-ony

Francuzi podburzali Hclijów. Zwaszcza czynnym by w lym wzgldzie

pograniczny klub w Manbe.t,'e. Wielki zyskaa rozgos mowa jjrezydenta

tego klubu, zwanego klubem Przyjació konstytucji, wyitowiedziana w kocu
grudnia 171)1 r. Zachcaa ona Hrabanczyków, i)y w krajach cesarskich

zasiewali nasiona dobroczyimych zamysów (le germe des projets bieulai-

saiils) kiubistów francuskich. I nasiona t(> zasiewano jiojii rk.
Kiedy wic Dumourier w listopadzie 1792 r. zmusi Austrjaków do

uslapicnia z Helgji, nie aowano ich wcale, a patrjoci witali wszdzie

z ratloci przybywajcych Francuzów i pomagali im Ijardzo czynnie.

Przybywszy do Mons, wódz francuski uniewani dawn konstytucj i za-

i'zdzi nowe do kongresu w^ybory na ]>odstawie pow\szechnego gosowania.

( )kazao si jednak,e demokraci mieli tylko rzeczywist przewag w Hennegau

i przyczonem ksistwie Leodyjskiem. (Idzieindziej musiano nawet dopo-

maga si, aeby przeprow^adzi wyb(')r p()s(')w demokratycznych. Hd
co bd, stronnictwo Van der Yoncka, który ju nie y w tym czasie,

wzio w kraju przewag i najwicej wpywao na jego zarzd, gdy rze-

czywisty zarzd coraz wicej przechodzi w rce francuskie^ i córa- bardziej

centralizowa si w Paryu. Wprawdzie, ogoszono telgj jako niepodleg

rzeczpos|)olit, ale chciwo i cli ])anovvania przemogy nad rozumn
rad Dumouriera, kt(')ry radzi otoczy Francj waem niepodlegych repu-

blik, i traktowano Belgów raczej jako naród podbity anieli jako sprzy-

mierzony. Protegowano Francuzów i l^ary z krzywd miejscowej ludnoci;

tak np. zboe belgijskie odsyano do Parya, tam je meto i wypiekano

w jochenki chleba, które nastpnie przysyano do Pelgji dla wojska fran-

cuskiego. Nie do e arinj utrzymywano kotrybucjaini nakadanemi na

Helgów, ale nadto oddano cay kraj na pastw awanturników^, którzy w rewo-

lucji szukali tylko sposo)noci do rol^ienia majtku. Obdzierano arysto-

kratów i ksiy poto aeby wzbogaca buruazj. Z tycli powodów

wpyw moralny rewolucji Irancuskiej. który z pocztku by olbrzymi,

zmniejsza si coraz bardziej. Ludno belgijska, skrpowana w swym samo-

rzdzie, obojtnie przechodzia z pod panowania francuskiego pod rzdy

austrjackie (Austrja odzyskaa bya w 179:-} r. Helgj, ale wkrótce znowu

j utracia) i bez radoci wracaa do przymusowego zwizku z Francj.

W 1814 r. uwaano nawet Prusaków za oswobodzicieli kraju.

Belgja, zwizana z Francj, przeywaa te same przemiany i wstrz-

nienia, co i ta ostatnia. Obalono w niej porzdek feudalny, rozbito orga-

nizacj stanów i zaprowadzono ri')wno cywiln i polityczn. Wreszcie

zostaa na mocy pokoju w Campo-Formio (1797 r.j zupenie wcielon do

P>ancji i podzielon na 9 departamentów.

Kongres wiedeski, przyczajc lielgj do Holandji, mia myl dosy
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szczliw, poniewa oba le kraje, pod wz>j;Idem fjengraficznym, ekono-

micznym i elnograficznym*), maj wiele wspólnego, ale niefortunnie myl
te wykona. Naleao poliiczy federacyjnie Helgj i Holandj, pozostawia-

jc kademu krajowi rozlegy samorzd; tymczasem pierwsz wcielono do

ostatniej. atwo wic byo przewidzie, ze stan taki sprowadzi musi ko-

lizje, kl(')re ostatecznie pchn Belgów do oderwania si. — Nie dalimy

si -— powiadali — przerobi na Hiszpanów, ani na Austrjaków. ani na

Francuzów, nie damy si tez przerobi na Holendrów.

Pod wpywem wielkiej francuskiej rewolucji, powstao byo stronni-

ctwo Y^onckistów, które przekazao w spadku swoje pragnienia i swoje

cele liberalnemu, stronnictwu. Czas osabia niech spowodowan
centralizacyjnemi francuskicnni rzdami, a przypominano sobie tylko te

wielkie korzyci, które przyniosa narodowi Francja. Znowu wic oyy
sympatje francuskie, i znt)wa iiadzieje zwróciy si ku bYancji, tem bar-

dziej, e tam rozwija si nowy ruch wolnociowy.

Za rewolucj lipcow I.SrJO r. nastpia rewolucja belgijska, i Belgja

staa si pastwem niepodlegcm.

III.

Lewobrzene prowincje cesarstwa niemieckiego

Prowincje cesarstwa niemieckiego, pooone z lewej strony rzeki

Renu, przedstawiay taki stan rzeczy, e rewolucja francuska musiaa

sprowadzi w nich silne wstrznienie. «Wiksza cz tego kraju — po-

wiada jeden z dziejopisarzy niemieckich — znajdowaa si pod panowa-

niem bezsilnych ksit kocielnych. Prawie wszyscy urzdnicy byli to

ksia, zrodzeni w irniych stronach ; ani przeszo ani przyszo nie wi-
zaa ich z krajem, \v urzdzie swoim widzieli jeno korzy, jak im za-

pewnia. Wszystkie spryny ycia publicznego, rozluniy si byy, skar-

bowo w nieporzdku, rodki obrony bez znaczenia, przemys i 'owiata

prawie adne ; ogó za ludnoci nie mia innej ambicji, jak polepszenie

swego dobrobytu. Nadto, nieustannie powstaway kótnie pomidzy bisku-

pami a kapituami, pomidzy rzdem a Stanami kraju... »*j

*) Znany socjalista Cezar de Paepe powiada: „dla nas Flainandczyków, Belgja

i Holandj tworz jeden kraj: la Neerlande". Str. 229 Jahrbuch fiir Sozialwissen-

sehaft und Sozialpolitik. Zurieh — Oberstrass. 1879.

**) Str. 577 T. I. Histoire de TEurope pendant la revolution francaise par H de

Sybel. Traduit par Mile Marie Bost^uet. Paris. 186).
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Miasd) Lcodjuni pierwsze dao liaslo do poiuszc ludowych. «Dao

ono — jak powiada ówczesny .lournal l*oliti((iie de Hru.\elles —
w minjaturze widowisko rewolucji, a pobudk do niej prawdopodobnie

slala t^i rewolucja francuska.-**) Ludno waloska, fionicej^o temperanieniu.

/buntowaa si ju 17 sierpnia 1789 r. przeciwko rzdom swe}:^() ksicia

biskupa, /a przykadem miasbi f.eodjum. j)Oszy inne: Spa. Verviers, Huy.

Cay kraj uzbroi si. Ksi-biskup zacz by od znacznych ustpstw

ludowi, ale wkrótce namyli si i uciek do Trewiru. Oczekiwa pomocy

od wadców niemieckich, poniewa najwyszy trybuna cesarstwa niemie-

( kic.uo (ileichskammergericlit), zasiadajcy w Wetzlarze, powzi decyzj

po.skromienia rokoszu leodyjskiego i poleci to okrgowi westfalskiemu.

kl(')remu przewodniczy król pruski. Kiedy wic trzy stany ksistwa leo-

dyjskiego przedstawiy swemu ksiciu protokó uchwalonych przez nie 12

padziernika zmian w kon.stylucji (lieccs), ksi odm<')wi swego zatwier-

dzenia, owiadczajc, e dekrety welzlarskie nakreliy mu drog, której

ma si trzyma.

Ale i w samym Trewirze nie byo bezpiecznie. Lud z broni w rku
2H padziernika owadn ratuszem, uwizi wadze i zmusi je do pewnych

ustpstw. Lecz to nie dugo trwao. Kancelarja wetzlarska przysaa goiica

z zapowiedzi surowej kary. i wszystko znowu wnicio do dawnego po-

rzdku.

Sprawa leodyjska, lubo faktycznie ulcoczona przez zajcie ksistwa

wojskiem pruskiem, jeszcze do dugi czas bya przedmiotem sporów dy-

plomatycznych, poniewa [*rusy protestanckie stany byy po stronie lu-

dnoci przeciwko biskupowi katolickiemu. Ludno z tajon nienawici

znosia i)rzywrócone rzdy biskupie. Podatki musiano ciga za pomoc
egzekucji. Kiedy wic wojsko francuskie wkroczyo do kraju, ludno wy-

pdzia ur/^dników biskupich i owiadczya si za przyczeniem swojem

do Belgji. .>dk widzielimy— prowincja leodyjska olcazaa si jedn z naj-

wicej demokratycznych.

W ssiedztwie ksistwa Leodyjskiego, w Malmedy i Stablo, wybucliy

take niesnaski pomidzy ksiciem-opatem i jego poddanymi. Ludno-
przez dugi czas burzya si, i czsto rozlega si okrzyk: chcemy uwolni

si od jarzma mnichów! Po dugich targach, przyszo jednak w maju 1790

r. do porozumienia, i stana ugoda, na mocy której rozoono podatek

na wszystkie grunta, z wyjtldem tylko nalecych do samego ksicia

i dwóch opactw, zniesiono poddastwo, paiiszczyzn. wszelk przymusow
sub o.sobist, dziesicin w kartodach i t. d.

Stan wzburzenia zapanowa — mona powiedzie'; — na caem le-

*) Miesic wrzesie 1769 r. Str. 25.
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wem wybrzeu Renu, w wielu miejseanh sigajc take na prawe. Zwa-
szcza poruszenie byo silne — w prowincjach, zostajcych pod panowa-

niem duchowieiistwa. Wioslii i niiasl(>czka w arcybiskupstwie trewirskiem.

w biskupstwach spirskiem i sztras)urgskim podniosy rokosz. W jedneni

miejscu jak w Schwarzbachu wypdzono zakonników ; w drugiem jak

Frauenalbie przeoon opactwa zmuszono do ucieczki; w 1'alatynacie

wyganiano urzdników; w wielu miejscach, jak w Saint-lmbert, Houclicii.

Obcrkircliii, Ortenau, Hiihlu i t. d. odmawiano posuszestwa zwiorzchnoci;

wreszcie buntowano si przeciwko swoim panom, jak hr. Leyon, lir. Hent-

heini i t. d. W P)ruclitalu. rezydencji biskupa spirskiego, mieszczanie je-

sieni 17SV) r. obiegli paac samego biskupa. Dla poskromienia tych ru-

chów wysyano wojska z Moguncji, za pojawieniem si którego zwykle

wszystko wracao do ulegoci. {)czywi(;ie. nie zaniedbywano przytern wie-

zie- i kara wichrzycieli.

I pod innym wzgldem rewolucja francuska daa si mocno uczu
nadreskim ksitom niemieckim, zwaszcza duchownym. Posiadali oni

w Alzacji i I-.otaryngji dobra ziemskie i zwierzchno duchown, które

idegy wielkiemu ograniczeniu i uszczupleniu, wskutek zniesienia we Fran-

cji poddastwa i wszelkich poczonych z niem praw (4, 6—8, 11 sier-

pnia 1789 r.), skasowania dziesiciny (w listopadzie 1789 r.) i wszelkiego

cudzoziemskiego duchownego sdownictwa (w czerwcu 1790 r.). Tracili

przez to w znacznej czci wadz i dochody — elektorowie: moguncki.

trewirski i koloski ; ksita-biskupi : sztrasburgski, spirski i bazylejski

;

Zakon Niemiecki, wadcy Dwóch-Mostów, Wiirtembergu, Hessen-Darm-

stadtu. Badenu, Nassau, Leiningeru, I^óvenszteinu ; mnóstwo wreszcie hra-

biów i szlachty. Przyczynio si to ogromnie do powikszenia nieprzyja-

znych stosunków pomidzy cesarstwem niemieckiem i rewolucyjn Fran-

cj. Mówi o tem jd dalej pod rubryk: Niemcy.
Wypada tu jeszcze wspomnie o sprawach bazylejskich. — Jeszcze

w 1782 i 1785 r. mieszkacy biskupstwa bazylejskiego domagali si zwo-

ania stanów, ale ksie-l)iskup, .fózef Roggenbach, ociga si z tera.

Tymczasem wiadomo o wypadkach paryskich i bezporednia propaganda

francuska wzburzyy w 1789 r. ludno bazylejsk. Biskup, który by
czonkiem cesarstwa niemieckiego i nalea take do zwizku szwajcar-

skiego, uzyskawszy pozwolenie od tego ostatniego, wezwa na pomoc woj-

ska austrjackie. Skoro te przybyy, zacz wizi .sprawców zaburzeii

ludowych. Wielu jednak ucieko do Francji, a pomidzy niemi naj-

waniejszy, mianowicie Rengger, ajent klubu helweckiego. Rengger ten

przez swego wuja, arcybiskupa paryskiego (Jobbela, pobudza Francuzów

do wdania si w sprawcy bazylejskie i wreszcie dopi swego. Gustine

otrzyma rozkaz zajcia tych ziem biskupstwa, które naleay do C3sar.-jLwa
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niemieokipijo. poiiiewa;^ / tcni ostatniom Francja rozpocza '\\r?. bya wojna.

Wojska Iranciiskic. kl(')rc j)rzyl)yy w kAvicliiiii I7i)l r.. pr/yjclo / ozna-

kanii \viclki(>j radoci. Wnei utworzya si i'zccz|)ospo!ila - rauracka. od

nazwy s.aroylnciro IikIu z czasów ( !alji belgijskiej. Kzecz|)Os|)olita ta jednak

trwaa niedliijio. .bi 7 grudnia 179:5 r. zgromadzenie ludowe postanowio

wcieli(- ja do Francji. Keszl biskupstwa )azylejskiego zagaiTia take

Franrja w 1797 i".. na mocy traktatu zawartego w ('.am|)o-Fonnio.

IV.

Sabaudja.

Saltaudja. razem z ksistwem Nice. prdko zostaa take wcignita

do ycia wspitlnego z PYancj. Znajdowaa si ona w chwili rozpoczyna-

jtcej si rewolucji francuskiej pod rzudem jednego z lepszych sardyiiskicli

nK)narchów. Wiktor Amadeusz III nalea do tych wadców, kt(')rzy ma-

rzyli o u.szczliwieni'u swycb narodów poytecznemi reformami. Lecz re-

foiniy te byiy zabawk wobec tycli radykalnych przeobrae, do którycli

par wzmagajcy si prd rewolucyjny; nadto brano si do nici bardzo

powolnie, jak to zawsze bywa, kiedy si uwaa je za dar aski. Dopiero

wzie('ie Bastylji otworzyo oczy rzdowi. Zacz wic zwraca wiksz
uwag na dania samego ludu, i zmniejszenie podatku od soli w 1 790 r.

byo pierwszem realnem tego nastpstwem. Spóniona ta ulga nie moga
ju sprawi Avielkiego wraenia. Sabaudja. któr wspólno uywanego j-
zyka i liczne elionomiczne. stosunki wizay z Francja,, bardziej zwracaa

swe oczy Vi', ['aryowi anieli ku Turynowi.

Przylem król sardyiiski, odmawiajc przyjcia ambasadora rzeczy-

pospolitej francuskiej i pozwalajc swoim szwagrom, braciom Ludwika

XV], spiskowa w Turynie przeciwko Francji, sam przyspieszy upadek

swego panowania w Sabaudji. We wrzeniu 1792 r. wojska francuskie

zajy ten kraj, a Montesuiou proklamow^a w Cliambery wojn despotom,

pokój za i wolno ludom.*)

Wieczorem tego .samego dnia. kiedy ogoszono |)rokIamacj rewolu-

cyjn, t. j. 21 wrzenia, zorganizowao si \y Cliambery: Towarzystwo
ludowe (Sociele populaire) i przyjo na siebie penomocnictwo zbadania

*) Prokliimacja ta odznacza sie krótl£oci"i prostot. „Liiert*'! Kgalitel de h part

dc la nation fran<,-aise, Guerie aux despotes, paix et liberte aux peupies. Donn a CLarabt-ry

le 24 SL'ptiinbr.; 1792, 1'an quatre de la liberte et le preiuer de 1 iigalitó."'
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woli ludu sabaudskiego. Na wezwanie tego towarzystwa, gminy sabaudskie

przyday swoich przedstawicieli, którzy ukonstytuowali si w Zgroma-

dzenie prawodawcze Al lob rogów (Assemblee legislative des Al-

lobroges). Zgromadzenie to, zoone z (ióo deputowanych, zajo si prze-

dewszystkiem kwestj. dokd ma Sal)audja nalee, i j82 gosami uchwa-

lio przyczenie jej do Francji. Na podstawie tej uchway, rzd francuski

dekretem 29 grudnia przyczy Sabaudj do Francji jako departament

Mont-lilanc.

Nadzieje Sabaudczyków co do wielkich korzyci ekononucznych, ja-

kie miay spyn na ich kraj skutkiem przyczenia jego do Francji, nie

ziciy si po wikszej czci. Przeciwnie, nieustanne wojny przyniosy

wielkie ciary a nawet spustoszenie chwilowe. Pomimo to, póniejszy hi-

storyk tego -kraju, zapytuje: <'czy trzeba mawi(- o tern, co Sabaudj, co

znaczna wikszo jej ludnoci, co mieszczastwo, co tysice wocian zy-

skay przez rewolucj, przez dwudziestudwuletnie walki ?^ I odpowiada na

to: «.Jestemy najmocniej przekonani, e wyrzdzihbymy zniewag czy-

telnikom, starajc si usprawiedliwi t rewolucj, która, idc od jednych

nastpstw, do drugich, daa nam konstytucj IH4(S r.> *)

V.

Kantony romaskie zwizku szwajcarskiego.

Kantony zwizku szwajcarskiego, uywajce tej samej mowy co Fran-

cja, musiay drgn wczeniej od niemieckich na odgos burzy jej rewo-

lucyjnej. Istotnie, kronika zapisuje pierwsze zaburzenie w kwietniu 1790 r.

w Ormond-dessus. Wzburzya si tam bya gwardja szwajcarska, wraca-

jca z Francji. We wrzeniu tego roku mieszkacy Saint-Maurice i Monthey

zasadzili u siebie drzewa wolnoci i przyjli nawet francusk narodow

kokard, lluch ten szybko ogarn cay dolny Wallis, mówicy po fran-

cusku. Wprawdzie, niemiecki górny \\^allis, przy pomocy Berneczyków,

przywróci dawny porzdek; musiano jednak porobi do wane ustp-

stwa ludowi.

Najwaniejsze jednak poruszenie objawio si w Ziemi Vaud. Tam

poryw" wolnociowy spotgowao uczucie patrjotyczne. Wodyjczycy odda-

wna niechtnie znosili panowanie Berneczyków; mieli nawet swego m-
czennika, Davela, który za ch niepodlegoci kraju ojczystego przypaci

*) Str. 390. Histoire do Sayoie — par Claude Gi»noux. Anneey. 1852

12
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yricin. .los/c/.r iia kilka lal pr/od rowokiejii liaiiciiskii, miasta wodyjskie

za(Z(,^y broni samorzdu swej^o przeciwko Hernowi. Dao przykad iniasto

Morges, protestujc przeciwko dowolnie naoonej opacie na napraw dróg

do stolicy wiodiicyeli. l>ern nie dawa i)i'zez oin lal adnej odpowicidzi,

i dopiero w 1790 r.. wskutek nowego przedstawienia niuni(;ypalnoci Moi-

ges, poleci wójtowi, aeby len nie w di'odz(! urzdowej ale po przyjaciel-

sku przedstawi czonkom rady miejskiej, e oblt^kani zasadami Irancu-

skiemi, wyrobili w sobie faszywe i)rzekonania i dali si pociiign« do kro-

ków niezgodnych z obowizkami dobrycli obywateli i wiernych poddanych.

^

Tymczasem, za przykadem miasta Morges, adwokat Jan .lak(')b Cart uo-

y inemorja, w tytule którego postawi zapytanie: « Azali rzd berneski

ma prawo sam tylko nakada podatki na Ziemi Vaud?» (Le souverain

bernois a-t-il le droit d'imposer ou Pays (U; Vaud des aides pecuniaires.)

Mcmorja ten pozyska ogi-omii poj)ularno w caym kraju. Jakiem })ra-

wem — pytano — Hern bez naszego przyzwolenia wyznacza opaty pie-

nine, które my mamy paci '? Kzd berneski zaniepokoi si i wyda

okólnik, w którym wychwalajc swoje rzdy, usprawiedliwia si, e po-

datków nie ciga, jeno bierze tylko to, co potrzebne jest dla doljra pu-

blicznego. Tymczasem', posdzajc wpywy Irancuskie o burzenie umysów

wodyjskich, konfiskowa nadsyane z Francji pizisz emigrantów broszury

i apa emisarjuszów francuskich. Wkrótce nowa sprawa zaostrzya opo-

zycj przeciwko i>ernowi. We wsi Jorat pastor Martin tumaczy wocia-

nom, e nie powinni dawa d/5iesi(;iny od kartolli, gdy dziesicina na-

ley si od ziarna, a przecie kartolle nie s ziarnem. Wadze berneskie

uwaay to za podniecanie do buntu, uwiziy pastora i wywiozy go do

Tierna. Wywiezienie to uwaano za naruszenie praw krajowych, i prze-

ciwko temu zaprotestoway rady miejskie w Moudon, Morges, Y'\erdon.

l{ównoczenie miasta zaczy okazywa silne wspóczucie dla rewolucji

francuskiej. W 1791 r. ochodzono uroczycie dzie li lipca, a przytem

naigrawano si z Herneczyków. Wzburzenie roso i upowszechniao si

w kraju. Zaniepokojony Bern postanowi groz stumi rozpoczynajcy si

rokosz. W tym celu zgromadzi wojska w Moudon i niedaleko liolle i usta-

nowi komisj, kt<')ra l)adaa ludno i osoby podejrzane wizia. Dwóch

Lozaczyków wysano do Berna i tam skazano na 25 lat wizienia. [*rze-

ciwko temu zapiotest(jwaa Bada dwustu w Ijozannie, uwaajc to za na-

ruszenie swego przywileju, na mocy którego miaa sdzi w pierwszej in-

stancji wszelk zbrodni, popenion na ziemi lozaskiej, nie wyczajc
zjrodni stanu. Wielu patrjotów wodyjskich, w ich liczbie adwokat Cart

i Amedeusz de la Harpe, wiedzc e ici czeka wizieni^;, ucieko do Fran-

cji. I.a Harpe'a zaocznie skazano na kar mierci i konfiskat majtku.

Pomimo protestów, wadze berneskie uwizionych patrjotów wysyay do
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l?crna. Oczywicie postpowanie takie wzmaf^ao w silnym stopniu nieza-

dowolenie. Klich rewolucyjny', który objawia si na poc/.lku w miastach

tylko, zacz zjednywa powoli take ludno wiejsk. Wzrasta on. w miar
jak wzmaga si w samej Francji.

Zwaszcza dwaj patrjoci, adwokat Cart i Frydryk Cezar (ie la Harpe,

podkopywali silnie panowanie berneskie swojemi pismami. Bdc jeszcze

nauczycielem wnuków carowej Katarzyny, Frydryk .a Harpe wspiera

rad swoj patrjotów wodyjskich. Hern, pochwyciwszy jego koresponden-

cj, odesa j do Petersburga i domaga si ukaiania La Harpea. Carowa,

wprawdzie nie ukaraa go, uraona tonem dania berneskiego, ale olja-

wiajc si jego wpywu rewolucyjnego na swoicli wnuków, skonia go

w 1793 r. do podania si do dymisji. La Harpe zamieszka w 'aryu
i broszurami swojemi rozpala uczucia patrjotyczne swoich rodaków. Opie-

rajc si wreszcie na znalezionym traktacie z 1565 r., którym król fran-

cuski porcza utrzymanie swobód wodyjskich. w listopadzie 1797 r. uda
si na czele dwudziestu dwóch wygnaców Wodyjczyków i Fryburgczyków

do dyrektorjum i zoy tam petycj, kt(')ra przypominaa dan w 1(5 stu-

leciu oliietnic i prosia o jej dotrzymanie. Podanie to odnioso swój sku-

tek. Dyrektorjum dekretem z 8 niv6se roku VI ogosio, e bierze pod

swoje opiek wszystkich Wodyjczyków, którzyby si upominali o wyko-

nanie dawnych traktatów.

Hern zatrwoy si mocno; kaza swoim wójtom stara si o to,

aeby nie odsyano petycyj do Francji, lecz do lierna, aeby utrudniali

oni w ogóle podawanie takowych petycyj ; wezwa ponownie milicje i urzd-

ników cywilnych do zoenia przysigi na wierno ; wreszcie zacz ci-
ga wojska, by stawi czoo wojsku francuskiemu, które zgromadzao si

nad granic. Ludno wodyjska przygotowywaa si take do w^alki. Mia-

sta utworzyy komitet centralny w Lozannie : w Morges owadnito arse-

naem. Wsie, które przez dugi czas pozostaway wierne Hernowi, zaczy
domaga si wykupu praw feudalnych. *) Wreszcie, 24 stycznia 1798 r.

na caem wybrzeu jeziora a do 13ex wybucha rewolucja. Ogoszno rzecz-

pospolit Lemask (Kepubliue Lemanique), zrzucono herby berneskie,

wójtom kazano wyjecia, przyjto kokard zielon i wszdzie zasadzono

drzewa wolnoci. Tego samego dnia, przy objawach powszechnej radoci,

wojska francuskie wkroczyy do Lozanny.

*) Roverea w swoim Preeis de Ja revolution de la Suisse (Avril, 1798)

przedstawia, e prócz niewielkiej garstki, wszyscy \V'odyji;zycy byli przychylni Bemowi

;

mówic wiec (str. 24) o daniach wykupna praw feudalnych, powiada, e zrobili to

dla formy tylko.

12*
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VI.

Wochy
\Vc Woszech — jak widzioliniy — w drugiej poowie XVIII slul. po-

fziicio poti'zel)y reform spoecznych hyo ywe, i ruch relbrinac^yjny dosy

silny odhywji si z góry. Kiedy nastpiy jjier w-sze wstrznienia rewolu-

cyjne we Francji, wadcy woscy robili jeszcze pewne mae ustpstwa lu-

dom swoim, chcc je zjedna sobie, tak Leopold nada gminom toska-

skim pewny rodzaj przedstawicielstwa, Amedeusz ograniczy prawa feu-

dalne w Piemoncie. Ferdynand .cilej okreli postpowanie sdowe. l*oli-

tyka jednak tego rodzaju nie trwaa dugo.

\V miar jak rewolucja wzmagaa si we Francji, z jednej strony

roso reakcyjne usposobienie pomidzy w^adcami woskiemi, z drugiej strony

paryskie towarzystwa propagandystów^ (societes des propagandistes) znaj-

(oway posuch i na ziemi woskiej take.

Sardynja staa si nawet ogniskiem antirewolucyjnem, a jej kr(')l

zaproponowa innym rzdom woskim utworzenie przymierza obronnego.

1'ierwsza przystpia do tego przymierza Austrja, wadczyni Medjolanu,

nastpnie król neapolitaski i papie. Obie rzeczypospolite, genueska i we-

necka, odmówiy przystpienia do tego przymierza.

Nasiona rewolucyjne wschodziy. Konspiracje w Piemoncie, pastwie

kocielnem i królestwie neapolitaskiem zaczy zaludnia wizienia.

Wyzywajca postawa rzdu sardyskiego, podniecanego przez licznych

wychodców reakcji francuskiej, cigna wojn z Francuzami. Montes-

quiou zaj Rabaudj. Anzelm Nice. Królowi sardyskiemu zdawao si, e
góry alpejskie powstrzymaj dalsze zapdy Francuzów, lecz ci obeszli te

góry i stanli w Piemoncie. Dla atwiejszego pozyskania Wochów, miano-

wano naczelnym dowódc armii Napoleona Buonapartego, wicej Wocha
ni Francuza. Buonaparle pr(')bowa by nawet rymem opiewa Paoli'ego,

Iohatera walki o niepodlego. Korsyki.

Rzdy woskie pieszyy zgnie ducha rewolucyjnego, który tu i ów-

dzie po miastach zacz si objawia. W Piemoncie g(')wnych przew"(')dc(')W

ukarano mierci. W Neapolu skazano take na mier modego Emanuela

de Y)eo. Nie osigno to jednak adnego skutku. Sprzysienia szerzyy si

i mnoyy. W Sardynii zaczo si objawia wzburzenie. Lud w Sassari,

gdzie na jego czele stanli (ioveano Fada, Joachim Mundula i rycerski

Angioi, domaga .si zaprowadzenia stamenti, stanów generalnych, i wy-

sa w tym celu deputatów do Turynu. Wzl)urzenie to jednak poskromiono,

a przewódcy musieli ucieka.

Niedugo jednak tryumfowaa reakcja. Zwycistwa francuskie omielay

republikanów, pomidzy klóremi wybitn odegrywali rol przybyy z ar-
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nij (rancusk wychodca piemoncki Ronafous i Ranza. 1 'opierani przez

Ruoiuij)arlo}?o, powoywali lud do i)()wstania przeciwko wadzy knjlewskiej,

do ol)aleriia leudalizmii. do walki za wolno i równo. Kroi sardyski

uliik si i zawar pt)k(')j z rzeczpospolit rrancusk<|.

roruszcnia jednak rewolucyjne we Woszech hyy bardzo shdje. Na-

r()d woski zawiód oczekiwania francuskie. Nie tylko e nie powsta cay,

Jak si lego spodziewano, ale wkrótce nawet reakcja zrialazhi w nim le-

pego .sprzymierzeca. * Kiedy lud wszed do Rastylii uywa Ouinet ma-

lowniczego porównania — znalaz on w gbiach podziemia czowieka,

który olep wród ciemnoci. Czowiek ten rzuci si na swoich wybaw-

ców i bi ich swojemi kajdanami. Mniema, e ma przed sol) oprawców.

Historja tego czowieka jest to historja ludu woskiego w chwili, kiedy re-

wolucja francuska zapukaa u jegt) wrót.» *)

Dla czego jednak tak si stao ?

Pamitajmy, e to byo w 1796 r., kiedy urok rewolucji francuskiej,

nioscej ludom wyzwolenie, osab ju ogromnie, a natomiast pene prze-

slraclm szerzyy si wieci o okróciestwach terorystycznych i przelado-

waniach religijnych. Nazwa jakobina (Ecco un giacobino!) staa si grol^

w ustach ludu. Im ciemniejsze byy warstwy ludowe, im wikszy by

wpyw (kichowiestwa. tern silniejsz bya niech dla rewolucji. Sami

Francuzi przyczynili si take do jej powikszenia, z jednej strony obra-

ajc uczucia religijne ludu, z drugiej strony odstrczajc wszystkich

zdzierstwem swojem. Na ludno nakadano kontrybucje; po wioskach ci-
gano uciliwe rekwizycje; po miastach zabierano obrazy, posgi, koszto-

wne rzeczy, nie oszczdzano naw^el instytucyj dobroczynnycli. Wreszcie

róne kraje woskie okazyway róne usposobienie. Najwicej przychyl-

nemi dla rewolucji byli Lombardowie. «Czemu duch rewolucyjny, elektry-

zujcy mieszkaców brzegów Po, Panaro i Ady — zapytuje Sukowski

w licie do 13onapartego — nie ma wcale przystpu do Wenecjan?- Czy

to moe z powodu uciliwoci wojennych? — «Ae widzimy Lombar-
dów, znoszcych je z radoci w nadziei lepszej przyszoci; sami tylko

Wenec Janie nic nie pragn, przenoszc obecny swój letarg nad wszel-

kie nasze ulepszenia. « **)

Miasta lombardskie witay radonie Francuzów. Zwaszcza w Medjo-

lanie okazywano wielk rado. Palrjoci sadzili tam drzewa wolnoci,

zwoywali zgromadzenia ludowe, mówili o wskrzeszeniu dawnej wietnoci

Woch. Ronaparte podtrzymywa te ich nadzieje. W proklamacji, ogoszonej

20 maja w Medjolanie. powiada on; «Ludy mog by spokojne, jestemy

*) Str. 356 Les revolutions dltalie. Par E Quiiiet. Paris. 1848.

**) Str 358 Jeneraa Józefa Sukowskiego ycie i pamitniki. Pozna 1864.
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howiciii przy.jiu-ionii wszystkich ludów, a zwaszcza potomków Brutusów,

Scyi)i<in()W i tyeli wielkich mów, których wzilimy sobie za wzór. —
Wskrzeszenie Kapitolu, umieszczenie tam ze czci posgów tych hohate-

row. którzy uczynili go sawnym, obudzenie zdrtwiaego w dugiem nie-

wolnictwie narodu rzymskiego : takim bdzie owoc waszych zw^ycistw

;

i)d one stanowi epok w przyszoci ; wam za przypadnie niemier-

telna sawa zmiany stanu rzeczy w najpikniejszej czci Europy.*

Wraz z zwycistwami Francuzów, wzmaga si ruch republikaski

i demokratyczny. W Reggio i Modenie wybucio powstanie. Po zajciu Ho-

lonii i Ferary przez Francuzów', demokracja w nich wzia przew^ag.

Honaparte organizowa rzeczypospolie, transpadask i cispadask: do

pierwszej wesza Lombardja i niektóre miasta w^eneckie; do drugiej —
Heggio, Modena, Ferara, Bolonja. Entuzjazm wzrasta.

Wkrótce jednak pokazao si, e entuzjazm ten nie siga gboko.

Kiedy Bonaparte z w^ojskiem, posuw^ajc si ku Wiedniowi, oddala si coraz

l)ardziej od Woch, i kiedy rozesza si pogoska o pobiciu Francuzów,

duchowiestwo i arystokraci podburzyh wocian i pospólstwo miejskie.

Rokosz wybuchn w Weronie na drugi dzie wielkiejnocy, 17 kwietnia

1797 r., o czwartej godzinie wieczorem. Napadano na drobne zaogi fran-

cuskie i mordowano wszystkich Francuzów, nawet rannych i chorych.

W Genui wglarze i tragarze bili republikanów. Bonaparte wróciwszy

mci si krwawo. Pomimo naturalnego uczucia zemsty, wojsko francuskie

okazao wiele ludzkoci. Zw^aszcza dao si to widzie w Padui, kt(')r4

Bonaparte pozwoli zupi. Kobiety i ubodzy znajdowali obroców pomidzy

samemi onierzami. <• Profesorowie uniwersytetu byli przedmiotem szcze-

gólnych wzgldów : nikt z nich nie dozna obrazy, broniy ich wiedza

i cnota ich.»*) Oburzony na zdradzieckie postpowanie arystokracji genueskiej

i weneckiej, Bonaparte otwarcie pomaga do o)alenia jej rzdów. Zwaszcza

rozgniewany by na Wenecj i odda j Austrjakom (traktat w Campo-

Formio 18 padziernika 1798 r.)

Rew^olucja jednak coraz szersze zakrelaa koo. Rzeczypospolite,

transpadask i cispadask, powikszone nowemi nabytkami, zorganizo-

wano zupenie podug wzoru francuskiego i poczono je razem pod nazw
cisalpiskiej rzeczypospolitej, ktx)r uroczycie ogoszono 9 lipca 1797 r.

Rzeczpospolita genueska, otrzymawszy konstytucj demokratyczn, zmie-

nia nazw na rzeczpospolit liguryjsk. Korsyka, ojczyzna Bonapartego,

*) Str. 239. Histoire des peuples d'Italie par Charles Botta. Tome troisieme.

A Paris 1825. Trzeba zauwaa, e Botta wcale nie odznacza si przychylnoci dla

rewolucji. Pomidzy profesorami w Padui byli: Spallanzani, Volta, Scarpa, Maseberoni,

Presciani, Brugnateili.
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uwolnia si w tym czasie od opieki angielskiej i poczya si z Francj.

Kzym i Neapol sUmy take rycho pod chorgwi rewolucyjn.

Pretekstem do interwencji francuskiej w Rzymie byo zamordowanie

jeneraa francuskiegt), podczas krwawego starcia si pospólstwa ze stron-

nictwem rewolucyjnem. które usiowao byo osabi dawny porzdek poli-

tyczno-spoeczny. Wojsko francuskie weszo do izymu w lutym 1798 r.

liezpo.rednio za tern, zwoano zgromadzenie narodowe i na danie przy-

byych komisarzy francuskich, obwoano rzeczpospolit rzymsk z konsty-

tucj podobn do Irancuskiej. Papie Pius Vi uciek do Toskanji. Polacy,

z Dbrowskim na czele, w dniu 8 maja zajli kapitol.

Na rzeczpospolit rzymsk napad w kocu listopada król neapoli-

taski ze znacznem wojskiem. Przyspieszy tem dalsze posunicie si re-

wolucji. Odpierajc napa neapolitask, przy czem odznaczyli si Polacy

pod dowództwem .jeneraa Kniaziewicza. jenera Championnet zgromadzi

wojska francuskie i wkroczy z niemi do królestwa neapolitaskiego. Demo-
ralizacja i przestrach w takich rozmiarach objawiy si w wojsku i w rz-
dzie neapolitaskim. e prawie adnego silniejszego oporu nie czyniy.

Król uciek na wysp Sycylj. Championnet stan pod murami Neapolu.

Lazzaroni. podejrzywajc szlacht i urzdników o sprzyjanie rewolucji,

rzucili si z wciekoci na wysze klasy i wespó z mieszczanami po-

stanowili walczy do upadego z Francuzami. Ze swojej strony republikanie

uzbroili si i, zdobywszy kilka fortów, staczaU z lazzaronami w^alk, podajc
pomocn rk Francuzom. Odznaczy si wówczas Chopicki. Championnet

23 stycznia 1799 r. zdoby Neapol. Republikanie wnet ogosili rzeczpospo-

lit parlenopejsk. Rzeczpospolita ta jednak, zarówno jak i rzymska, nie

miaa ludu za sol). Sympatyzowaa z ni arystokracja wyksztacona, prze-

jta idealnem humanizmem i rozmiowana w staroytnej literaturze re-

publikaskiej.

13onaparte, lubo sam ze skonnociami despotycznemi i upienemi,

oszczdza jednak i bronft Wochy przed nierozumnem i nienasyconem

zdzierstwem i reakcyjnemi popdami dyrektorjatu. Sprzyja on szczerze

Wochom i, lubo wiele mówi dla deklamacji, troskliwie przestrzega, by

wicej na siebie a mniej na innych rachowali. < Dalimy wam wolno —
mówi opuszczajc rzeczpospolit cisalpisk — umiejcie j zachowa. Po

Francji, jestecie najludiiiejsz, najbogatsz rzeczpo.spolit. Wasze po-

oenie powoywa was do odegrania wielkiej roli w sprawach Europy.*

Jakkolwiek widzia dobrze sabo republikanów we Woszech,*) to wszake

*) „U ne faut pas faire — pisze Bonaparte do dyrektorjatu — plus de fond sur

les patriotes genois que sur les patriotes eisalpins. On doit s attendre qu'au depart des

Francais, ils seraient tous egorges".
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toni ich parjoyzm i ziiwszc; popiera ii^li usiowania. , To wyjedzie jego

/, Wocli. egoistyczna i nacechowana ii|)ieslwe?n polityka (lyrektorjalu

coraz (lotkHwiej dawaa si uczuwa repul)likanom. Wprawdzie jenei-i

Hrune i anil)asador uryski. (iingiiine. popierali ich plany, ale nie mieli

oni tego autorytetu co Bonaparte, przytem waciwym niejako prz(Mlsla-

wicieleni dyrektorjau by ambasador cisalpiuski, Trouve, który nie tylko

odznaczy si zdzierslwem, leciz nadto wprowadza dowolne zmiany do

konstytucji w kierunku reakcyjnym. Postpowanie takie wywoywao siln(!

oburzenie pomidzy demokratami. 4.udy! — woali oni— Francja skamaa:
jedynym jej celem wasny int.eres.» Pomidzy patrjotami woskiemi zaczo
nawet coraz silniej kiekowa przekonanie, e naley zarówno oswobodzi
si od Francuzów jak i od Austrjaków. W rozdranieniu namitnem po-

suwali si do tego, e mówili o jarzmie francuskiem nielepszem od nie-

mieckiego. Niech ich zalepiaa. Bonaparte mia suszno, odpowiadajc

Villetard'owi, który mu czyni wyrzuty za Wenecj, e Wosi powinni

sami wyrobi w sobie si bronienia swej wolnoci i nie traci za lada

niepowodzeniem wiary w swoje przyszo. Przypomina, e wojska fran-

cuskie byy wojskami wolnoci. — Jeeli bd szczliwe — pisa do

Villetanra — Wenecja bdzie moga poczy si z rzeczpospolit cisal-

piiisk. — Patrjoci woscy powinni byli pamita, e zwycistwo Francu-

zów, to ])d co I)d byo zwycistwem wolnoci i demokracji. W walce

republikanów z monarchistami, P>ancuzi zawsze pierwszych wspierali.

W^idocznem to byo w ^iemoncie, który majc w ssiedztwie z jednej

strony rzeczpospolit cisalpisk a z drugiej liguryjsk, sta si w 179.S r.

placem walki pomidzy republikanami i monarchistami. Wprawdzie, Hrime

i (iinguine nie pomagali otwarcie republikanom, ale osaniali ich swoj
opiek i, gdy wojsko piemonckie pol)io republikanów, zmusili rzd kró-

lewski do zaprzestania krwawych egzekucyj i do ogoszenia zupenej ainne-

stji. Kiedy rzd sardyski domaga si, aeby Francja owiadczya si prze-

ciwko rokoszanom, Ginguine otwarcie powiedzia, e jest to za wiele da,
aeiy rzeczypo.spolite, cisalpi.ska, liguryjska i francuska, przeszkadzay Pie-

montczykom zdoby wolno dla swojej ojczyzny. Król nie widzc mo-

noci oporu, abdykowa i w marcu 1799 r. wyjecha na wysp Sardynj.

Na pocztku tego roku, po wejciu wojska francuskiego do Luki,

stronnictwo demokratyczne, majce na czele Cotenn, wymogo, e obalono

szlachectwo i zaprowadzono rzdy republikaskie. W Toskanii same wojska

francuskie, wkroczywszy do niej, proklamoway rzeczpospolit.

Ciekaw jest historja rzeczypospolitej partenopejskiej. Pod opiek je-

neraa Cham])ionnet'a, który broni jej od dowolnoci i zdzierstwa komisarzy

dyrektoriatu, republikanie zmieniali w niej ustrój spoeczny i organizowali

nowe rzdy polityczne. Wan ich zasug byo obalenie praw feudalnych.
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K/.ocz|)()spi>!it;| chcifli mie w/orow: ich ideaem byhi r/ce(.'zp<isi)olila IMii-

tona. liepiiblikaiiie iieapolitasey, oderwani i)d narodu, yli wicej w wiecie

wyobrani, anieli rzeczywistoci. Byli to ludzie wiatli i szlachetni: Mario

Pa.tcano. Dominik Cirillo. Conlorli, Luogoeta. I^iisso, \\'incenly Cuoco mi-

mister owiaty i póniejszy dziejopisarz ycli wypadków (Saggio sulla He-

Yoluzione di Napoli) i wielu czonków najznakomitszycli rodzin arystokra-

tycznych, jak Hector CarafTa, (liovani Biarii. Juliano Colonna itd. Zbierali

si oni w salonach ksiny San-Felice i Eleonory Fonseca Pimentel, zna-

nych ze swej piknoci i zamiowania owiaty. Pimentel (urodzona 17()S r.)

syna nadto z uczonoci i wespó z Cn-illo i Cuoco wydaw^aa Moni-

tore Republicane. Lekarze szczególnie entuzjazmowali si rzeczpo-

spolit. a modzi lekarze z wielkiego szpitala nieuleczalnych utworzyli nawet

wity bata!jon rzeczypospolitej. Pomidzy duchowiestwem biskup

Clhiaramonti, zakonnik Agnolo Ciccone, który przetómaczy ewangielj na

djalekt neapolitaski i porobi stosowne uwagi przy ustpacli demokraty-

cznych, mnich jenoni i jeszcze niektórzy inni sprzyjali ruchowi rewolu-

cyjnemu, ale wiksza cz duchowiestwa ywia dla republikanów wrogie

uczucia. Do uoenia konstytucji repul^likaskie,) najwicej przyczyni si

Mario ^agano. W gównych swoich zasadach podoljna ona bya do fran-

cuskiej, miaa jednak niekt<')re oryginalne instytucje, kt(')re przypominay

utwory platoskie. Takiemi instytucjami byy: urzd cenzoralny i eforat,

którego zadaniem byo ochrania konstytucj, przestrzega od jej naruszania,

czuwa nad urzdami i przedstawia koniecznie potrzebne reformy. Od-

woanie jeneraa Championneta. dotkliwie dao si uczu repuhlikanom.

Spostrzegli oni, e wszystkie ich marzenia rozbijaj si z jednej strony

o ciemnot i fanatyzm mas ludowych, a z drugiej strony o ambitne uro-

szczenia jeneraa i komisarzy francuskich.

Po klsce, poniesionej przez nieudolnego Scherera pod Magnano, pa-

nowanie francuskie na pówyspie apeniiiskim zachwiao si. Wojska fran-

cuskie cofay si zeAvszd. W miar jak u.stpoway, paday rzeczypospolite.

Lud czy si z reakcjonistami i ciga demokratów^ W Neapolitaskiem

popeniono ohydne morderstwa. RepubUkanie, nie widzc monoci sta-

wienia oporu, kapitulowali i wyjednaU dla siebie warunek wolnego wy-

jazdu z miasta. Lecz król Ferdynand, podszczuwany przez on, zama t
umow, a Nelson, zbliywszy si z angielsk flot do miasta, odegra

wstrtn rol kata kr(')lewskiego. Przeszo 4000 osób stracono. Ani w^ysokie

arystokratyczne pochodzenie, ani cia nie ocaliy ksiny San-Felice. Eie-

onora Pimentel odwanie sza na szubienic. Cae rodziny arystokratyczne

pady ofiar zemsty. Duchowieslw^o ponioso take liczne ofiary. Republi-

kanie mier mczesk pi^zyjmowali z zapaem. Wincenty Russo woa
do ludu, e zalepiony i obkany nie widzi, kto jest jego prawdziwym
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|)i/yj;i(H'li'in a kio iiicpr/jiuieleii). Alo / najwiks/a /.awziplosci cigano

k'kar/.y. CirilkMiui jako slynncimi lekarzowi chciano darowa ycif, lecz

j)oinimo iiale.Uiiii nie chcia on prosi przebaczenia u tyran('»vv. Ocalao

niewieki a midzy niemi C.uoco. klói-y przekaza j)otomnoci pami o stra-

sznych okróciestwach zwyciskiej reakcji. IJez przesady mona powie-

dzie, e zrobiono najstaranniejszy wybór pomidzy najszlachetniejszemi

ji'dnostlvami narodu i niemiosiernie je poniszczono.

Francuzi nie Ijez pewnej susznoci przypisywali nieszczcia wojenne

dyrektorjatowi, który w ogóle sta si powszeclinie znienawidzony. Skoro

wic ionaparte w^róci z Egiptu, wadza naczelna sama niemal wpada

mu w rce. Przeol^raziwszy ustrój polityczny we Francji, obj naczehie

dowództwo nad armj wosk i w wietnej bitwie 14 wrzenia 1800 r.

pod Marengo odzyska napowrót panowanie we Woszecii. Pokój, zawarty

9 lutego 1801 r. w Lune\villu, zapewni uznanie rzeczypospolitym, cisal-

piskiej i liguryjskiej, i ustanowi królestwo Ftruryi.

Ustanowienie królestwa Etruryi byo ju oznak, e prd republi-

kaski ustpi miejsca innemu prdowi, tonaparte, im bardziej stawa

u steru wadzy, tern bardziej szuka poparcia w dawnych stronnictwaeli

i instytucjacii. We Woszech miao to nawet wiksz racj, anieli we

Francji. Arystokracja bya tu prawdziw potg i. w porównaniu do de-

mokracji, miaa wiksze polityczne wyrobienie, wiksz nauk a nawet

wikszy wpyw na masy ludowe. Honaparte wic zbliy si do niej i za-

cz j popiera. Za jego wpywem, w rzeczyposjjolitej cisalpinskiej, któr

nazwano wosk, ograniczono rzdy republikaskie, a jego samego wy-

Ijrano na konsula. W rzeczypospolitej liguryjskiej wrócono take do form

arystokratycznych.

Wzy pomidzy Wochami i Francj coraz silniej cieniay si.

}*iemont zosta wcielony do Francji 11 wrz(\nia 1802 r. Bonaparte, zo-

stawszy ce.sarzem francuskim, koronowa si w Medjolanie 26 maja 1805 r.

na króla woskiego. Pokój w Preszburgu przyczy do tego królestwa:

Wenecj, Istrj i Dalmacj. W tyme roku i padziernika rzeczpospolita

liguryjska zostaa przyczona do Francji. Parma i Piacenza take. W 180()

r. .Józef Honaparte. brat Napoleona, zasiad na tronie neapolitaskim. W LSOS

r. Etrurj i pa.stwo kocielne wcielono do Francji.

.lakkolwiek niepodobna pochwala tej zabon^zej polityki francuskiej,

która ostatecznie wy.sza na niekorzy samej Francji, to wszake niepo-

dobna jej porównywa ze zwyk zaborcz polityk innych mocarstw,

(idzieindziej naród podbity utrca wane prawa i by wyzyskiwany przez

najazd, tu ludno anektowana stawaa si równouprawion uczestniczk

Av tych dobrodziejstwach, które rewolucja zapewnia narodowi francu-

skiemu. Posuchajmy, co w tym wzgldzie powiada znakomity historyk
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i prttrjota woski, Simonde dc Sismondi. -W ten sposób — pisze ten hi-

storyk - najazd Francuzów w kocu oinnaste^o stulecia przywróci

Wochom wszystkie korzyci, którycli l)y pozbawi najazd Irancuski z koca

pitnastego stulecia. Kiedy Karol VIII. wchodzc do Neapolu ze swoj

zwycisk armj, 22 lutego 1495 r.. zburzy dawn polityk wosk i da

haso do klsk, które rzuciy ostatecznie pówysep pod jarzmo ultramon-

tanów. naród woski uwaa si by zawsze jeszcze za pierwszy naród

w Europie, pomimo to e straci ju by prawie wszdzie swoje wolno,

i z piciu rzeczypospolitych, które liczy .jeszcze, cztery byy przedstawi-

cielkami ciasnej arystokracji. Kiedy 23 lutego 1796 r. Napoleon Bona-

parte l)y mianowany dowódzc armii francuskiej we Woszech, rozpocz:

on dzieo odrodzenia, które przynioso narodowi woskiemu wicej wol-

noci, anieh by on jej straci. Wolno t stanowi wikszy udzia oby-

wateli w rzdach, nie za nazwa rzeczypospolitej lub monarchii, a prze-

dewszystkiem panowanie prawa, jawno postpowania w administracji

i w sdach, rów^no przed prawem, nietamowanie myli, owiaty i religii.

Fi i pó mijonów mieszkaców królestwa woskiego otrzymao konsty-

tucj, która im zapew^niaa wszystkie te korzyci a take udzia w pra-

wodawstwie i w uchwalaniu podatków. Odzyskali oni sawne imi Wo-
chów ; mieli armj narodow, której mstwo codziennie uwietniao coraz

bardziej to imi. Wprawdzie, sze i pó mijonów mieszkaców w kró-

lestwie neapolitaskiem otrzymao mniej postpowe instytucje; wszake

prawo zajo tam miejsce dowolnoci, ustne i jawne postpo\vanie zast-

pio W' sdach postpowanie tajne i tortury, równo cywilna usuna
system feudalny ; wychowanie, zamiast by wstecznem, stao si postpo-

wem. i myl tak samo jak sumienie religijne odzyskay swoje wolno.
Wreszcie dwa miijony Piemontczyk(')w, piset tysicy Genueczyków,

piset tysicy ^armeczyków i dwa i pó miijony Toskaczyków^ i Rzy-

mian, razem pi i pó mijonów Wochów przyczono czasów ie do Fran-

cji: tam podzielali oni wszystkie przywileje zwycizców; przyzwyczajali

si wraz z niemi do panowania równoci praw, do wolnoci myli, do

mstwa wojennego, pewni, e w krótkim czasie, kiedy wychowanie ich

polityczne zostanie ukoczone, pocz si na nowo z temi Wochami, ku

sawie i wolnoci których zwracay si ich myH.»*)

Nie zrozumieli tego jednak w swoim czasie woscy patrjoci, nawet

wykszlacesi pomidzy niemi, a jeden z nich, najwikszy z nowoczesnycii

woskich poetów, W^iktor Alfieri. objawi straszn nienawi kuFrancuzom i ku

rewolucji. Wprawdzie, kastowe i osobiste interesy odegryway tu wan rol.

*) Str. 264—266. Tome seeond. Histoire de la renaissanee de la liberie en Italie.

A Paiis. 1832.
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Ailicii, i-()/,|H)c/ynn.jiic' s\v()j /aw()(l ijoetycki. goiiioo koclia wolnoe: jofro

iilwory. laki' Jak niiiliis, Wiiginija i inne, fnlti/Ja/moway ludno
w Neapolu za c/asttw rzeczypospol ile

j
parlenopejskiej. Kewolucja Irancu-

i^kii powila / zapaem, franej nazwa ziemia wolnoci i dicia na

zawsze lam osiedlit- si. Kiedy jednak wolno(', z |)ie(leslau idealnego

zslj^pila na ^runl i-ealny i wydwignela lud czainy na aceno polilyczn,

Ailieri oc.li('>d ku niej a po 10 sierj)nia 1792 r. przelk si jej i ucicik

z Krancji. Traktowano wic go jako (^migranta: zabrano mu ksiki, meble

i cz Ibiluny j(v^<> ulokowanej w |)ublicznycb papieracli Irancuskicli. To

wzbudzio w nim silny gniew i nienawi ku jakobinom Irancuskinn: uczu-

cia le objawia w p')niejszych swoicli uworacli. Wszake najbardziej nie-

przyjazny dla Francuzów jego utwór, Misf)gallo, zosta dopiero po

jego mierci wydrukowany.

Epoka rewolucyjna silnie rozbud/Ja uczucie patrjotyczni! Wocliów.

Najwaniejsze dzieo Wincentego C.iioco: «Platone in Italia. Traduzione

de! (ireco» (Milano, 1S()<S), przedrukowywane nastpnie po kilka razy, rozj)o-

czo — rzec mona — szereg dzie, które pi'zypominajc minion wie-

tno Italt')w, |)odni«!cay nieustannie icli patrjotyzm.

Vii.

Szwajcarja

Wypadki genewskie, bazylejskie, wodyjskie, o którycb poprzednio

mówilimy, i emigracja szwajcarska, licznie zgromadzona w Paryu, wci-

gay Szwajcarj w koo rewolucji francuskiej, a to tern silniej, e we

wasnem onie zawieraa ona w^ele przyczyn, mogcych wywoa gwato-

wne wstrznienie. l'omidzy 18 kantonami (Scliwyz, Uri, Unterwalden,

Lucerna, Zurich, (ilarus, Zug, Bern, Freiburg. Solura, Bazyleja, Szafuza

i Appenzell), które stanowiy istotny zwizek, om pierwszych, tak zwane

stare kantony miay wiksze od innych przywileje. Inne prowincje,

z wyjtkiem St. (iallenu i liielu, nie miay wcale gosu na zgromadzeniach

zwizkowych, a nadto niektóre z ni(;h nie tylko pozbawione byy polity-

cznej samoistnoci, lecz nawet wolnoci obywatiOskiej. To co dawao si

widzie w stosunku wzajemnym kantonów i rozmaitych miejscowoci do

siel>ie. lo samo si przedstawiao w stosunkach spoecznycb caej ludnoci,

z t ntnic jeno, e z przywilejów^ ^ardzo tylko maa mniejszo korzy-

staa. Kantony niemieckie miay liczne wójtowstwa w innych kantonach

i sprzedaway zarzd niemi obywatelom swoim, a ci uwaali podwadne
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le wójtowstwa za ródo swego wzbogacania si. Egoizm kantonalny two-

rzy trudniejsz do przebycia granic, anieli góry alpejskie: Szwajcar tylko

we wasnym kantonie czu si w domu, w innych kantonach by cudzoziemcem.

W drugiej poowie XVilI stulecia prd reformacyjny ogarn take

i Szwajcari; na prowincje francuskie oddziaywali potnie Rousseau

i encyklopedyci francuscy; na kantony niemieckie — ruch umysowy ro-

zwijajcy si na uniwersytetach niemieckich i fdantropijno-pedagogiczne

pomysy Pestalozzego, którego szczera mio ku ludowi wiejskiemu i rze-

telne zrozumienie jego pooenia tak ywo przedstawiaj siew Leonar-

dzie i (i er trudzie, wielce poczytnej opowieci swego czasu. Kzdy
kantonalne rozpoczy dzieo spoecznego przeobraenia. Solura w 1780 r.

zniosa p(xldastwo; (ilarus w 1788 r. zaj si losem swych poddanych

V\'erdenbergczyk(')w i przyzna im równe z innemi (rlaryjczykami prawa

obywatelskie; Bazyleja dopiero na odgos wzicia Bastylii zniosa u siebie

take poddastwo. Nie w.szdzie jednak zwolniono wizy zalenoci. Lu-

cerna w cigych bya zatargach z zalenemi od niej mieszkacami Entli-

buchu ; ziemia Vaud niechtnie znosia rzdy Berneczyków ; opat Si. C^al-

lenu dokucza swoim reformowanym poddanym Toggenburgu; (órny

Wallis prawie dowolne sprawowa rzdy nad dolnym Wallisem.

Ju w 1781 r. w kantonie fryburgskim mieszczanie i ciopi powstali

przeciwko samowadnym rzdom patrycjuszów
;
przy pomocy jednak Ber-

neczyków, którzy — jak widzimy — podtrzymywali wszdzie w Szwaj-

carji przemoc, zostali poskromieni, (iównych przewódców rokoszu skazano

na doywotnie galery i wysano do Francji, gdzie ich wraz z innemi ga-

lernikami poczono. Rewolucja francuska uwolnia ich.*) Przybywszy do

Parya, ci Fryburgczycy weszli do klubu helweckiego, który utworzyli ju
byli wychodcy genewscy i wodyjscy w celu zrzucenia jarzma berne-

skiego. Do klubu tego naleao przeszo 300 czonków. Klubici z caym
zapaem popierali zasady rewolucyjne: w samej P>ancji buntowano puki

szwajcarskie, do Szwajcarji za wysyano podburzajce druki i odwanych

emisarjuszów.

Rzdy kantonalne wszelkiemi sposobami staray si tamowa propa-

gand rewolucyjn. « Zabieranie druków i korespondencyj ; niszczenie ich;

odsyanie ich do rzdu tego kraju, zkd je wysano ; wreszcie gwacenie

tajemnicy listów — stay si zwykemi rodkami*.**) I)ern by doradc,

*) Taine, mówic o ich uwolnieniu, wyraa si tak, jakby uwolniono zwj-klyeh

zbrodniarzy.

**) Str. 438. T. 15. Histoire de Ja confóderation Suisse par Jean de Muller, Ro-

bert Gloutz-BIozheim et J.—J. Hottinger; traduite de Tallemand avee des notes nouvelles

et continuee jiisqu'a nos jours par M M. Charles Monnard et Looi.s Vulliemin. Tome

quinzieme. Charles Monnard. Paris. Greneve. 1846.
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kierownikiem i przewódo w tej obronie antirewolucyjnej. Chcia on nawel

zorganizowa(; oddzia patnego wojska, w celu poskramiania pojawiajcych

si tu i ówdzie rozrucliów, ale oparli si temu modzi (czonkowie Kady

Wielkiej, po wikszej czci )yli uczniowie uniwersytetów niemieckich.

Jednym z pienyszych czynnyci objawów wj}ywu rewolucji fiancu-

skiej l)yo wzburzenie si gwardji szwajcarskiej, wracajcej z Francji.

W tyme samym 1790 r. mieszkacy Unler-lTallau w kantonie szaluskim

sawili opór poborowi podatk(')w i wadzy nowonaznaczonego wójta. Latem

tego samego roku tumne zbiegowiska w Aarau domagay si swobodnej

sprzeday ywnoci. Nastpiy wreszcie wnne wzl)urzenia w Wallisie

i w ziemi Vaud, o kóryci ju poprzednie) mówilimy.

Nad jeziorem Ziirichskiem rewolucja francuska poruszya take silnie

umysy. Z wielk ciekawoci czytano tam dzienniki, lubujc si w mo-

wach Uobespierre'a i liarrore*a. Z pocztku zainteresowanie si to obja-

wiao si przewanie w dostatnich i wyksztaconych klasach miasta Zu-

richii. lecz rycho udzielio si take ludnoci wiej.skiej, która pozostawaa

w prawnej zalenoci przemysowej i handlowej od mieszkaców miasta.

Wocianin npd., pod kar odebrania kupionego towaru, grzywny lub na-

wet kary cielesnej, nie mia prawa kupowa baweny od kogo innego, jak

tylko od panów i obywateli zurichskich. Wocianie wic zaczli zastana-

wia si nad swojemi krzywdami, a Henryk Neeracher ze Stacfy uoy
w tym przedmiocie memorja do rzdu (Ein Wort zur Beherzigung an

unsere theuersten Landesvater), który po zgromadzeniach wiejskich czytano,

przepisywano, poprawiano, podpisywano. Wielka I^ada, chcc powstrzyma t
agitacj, w listopadzie 1794 r. upowania Kad Tajn do energicznego dzia-

ania. Uwiziono Pfenningera, khiry przyj na siebie autorstwo memorjau,

Hyffela, Neerachera, Stauba i wielu innych. Chocia rzd zurichski prze-

kona .si dostatecznie z jada ledczych, e w caej agitacji memorjaowej,

nic nie byo nielojalnego i wrogiego dla jego egzystencji, to ])rzecie wy-

mierzy surowe kary: Neerachera skazano na (i lat wygnania, IMenningera

i Stauba na 4, Hyfela na pozbawienie praw politycznych przez 4 lata

itd. Surowo ta nie ustraszya. lecz rozjtrzya wielu.

Tymcza.sem w archiwum Kiisnachtu znaleziono dokumenty z po-

cztku 16 stulecia, które przyznaway waniejszym miejscowociom kan-

tonu swoiody iandlowe i pewne prawa polityczne. Dokumenty te przed-

stawiono rzdowi, lecz ten nie uznawa ich znaczenia i zakaza zajmowa

si niemi. Pomimo to, gmina Stiiefa czytaa je na swou-h zgromadzeniach,

rozwaaa je i po.stanowia upomina si o swoje prawa, przyjmujc za

dewiz: "W-szyscy za jednego i kady za wszystkich.> Ziirich, uwaajc
to za bunt, zerwa z ni w.szelkie stosunki: nie wolno jej ])yo kupowa
zboa na rynku, zakazano sprzedawa jej sól, zajroniono przyjmowa jej
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niics/kaiicow . tiio i^rzyjmowano jej chorych nawet do szpitalu, liówiioczcuie

odwoano si po pomoc do Herna i zwoywano milicj, która w wiehi

fcminach jethiak owiadczya, ke bi si z wasriemi brami nie bdzie, i ro-

zesza si do (omów. cignito atoh dostateczn ilo wojska, i w nie-

dziel 5 lipca 17 95 r. ISOO onierzy weszo do Staefy. Zmusiwszy gmin

do aktu ulegoci, uwiziono znaczn liczb ludzi a same gmin skazano

na zapacenie kosztów wojny w kwocie 25().()0() ilorenów. Pomimo gor-

cej obrony uwizionych przez I.avatera i licznych gosów zalecajcych a-

gt)dno. Kada dwustu ukaraa surowo dwiesciepidziesit osób, a szeciu

z nich jako gównych winowajców skazaa na dugoletnie wizienie. IJod-

mera. skazanego na mier, prowadzono przez cae miasto ze zwizanemi

j-kami i przy odgosie p(jgrzebowej muzyki; doi)iero kiedy kat podniós

miecz nad szyj starca, ogoszono zamian kary mierci na doywotnie

wizienie. W ten sposób stumiono rozwój ruchu wolnociowego, ale po-

jtrzono ogromnie umysy.

W Saint-tiallenie objawio si take poruszenie ludowe. Tam rzdzi

opat z konsystorzem. Opat Angehon >y agodnego i dobrego usposobienia.

Kiedy wic w kocu 1794 r. zaczto wystpowa z rozmaitemi skargami

przeciwko rzdowi, wyrozumia on je i zawar w padzierniku 1795 r.

'przyjazny ukiad* z narodem, przyznajc mu liczne prawa. W listopadzie

na równinie (iossan zebraa si lansdgemeindc i witaa z uniesieniem swego

siwego i starego opata. Czonkowie konsystorza patrzyli na to wszystko

z ponurem niezadowoleniem, .leden z nich zapisa wówczas w dzienniku:

«Hyiem dzisiaj na równinie (tossan na pogrzebie opactwa St.-(iallenu.

Ksie opat spenia czynno grabarza i ksidza bogosawicego mogi.*

*o mierci tego opala 19 maja 1796 r.. nastpca jego, l-'ankracy Forster,

chcia by cofn a przynajmniej zmniejszy ustpstwa swego poprzednika.

Wywoao to zaburzenia i utarczki. Pankracy musia wreszcie zgodzi si

na noWy ukad i zatwierdzi Had kraju (Landiath), zoon z czonków

wybieranych przez gminy co trzy lata. hSyo to wane ustpstwo, zrobione

demokracji.

W rzeczypospolite.) gryzo.skiej pruwmcje jej podlege, Yaltelina, Chia-'

venne i Hormio, na odgos rewcjlucji francuskiej, z now si zaczy si ui)o-

mina o porczone im niegdy prawa. W samej rzeczypospolitej gryzoskiej

powstay skargi na naduycia monej rodziny Salis'ów, która, opierajc

si na przesdach i saboci ludu i wynoszc si wzgldami mocarstw

ssiednich, panowaa w kraju.*) Powiksza powszechne niezadowolenie

*) Zschokke wyraa si o faiuilli Salisów: „Des Yolkes Vorurtheil und Sehwaehe

wareii seine Wurzeln; der Nauhbarstaaten Gungt sein Wipfel." Str. 45. Die Emigration

der Biinder. Historisehe Denkwiirdigkoiten der helvetiscben Staatsumwiilzung. — Ver-

sammeit und heraugegebea von Heinrich Zsehokke. Erster Band. Winterthur. 1803.
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zmniejszony przywóz zboa ze Szwabii, bdcy nastpstwem nieurodzaju

179H r. Wzburzenie ludu roso, i w marcu 179 1 r. przybyy liczne depu-

tacje do Koiry. domaj^^ajc si zgromadzenia stanów. Istotnie, wkrótce zebrao

si nadzwyczajne zj^roiuadzenie. do kttirego kady z tfze(ti zwizków, ska-

dajcych rzeczpospolit wysa H2 deputowanych. Wykryo wiele naduy
rodziny Salisów. (Iminy wic naznaczy S' nad ni sd, zoony z 96 czon-

ków. Oskaronym nie pozwolono wyjeda z miasta. Z wielkiej chmury

wypad jednak may deszcz. Wiksz cz czonków rodziny Salisów ska-

zano na zwroty i kary pienine, niewielu tylko pozbawiono prawa gosu.

Sprawa prowincyj podlegych nie znalaza czynnego poparcia w zgro-

madzeniu nadzwyczajnem. I-loso wic tam wzburzenie coraz silniejsze.

Ludno samowolnie odebraa Alpy i Allnicndy, od wielu lat sprzedane

l>ezprawnie przez rzd gryzoski osobom prywatnym. Zwycistwa Bona-

parlego we Woszeci zwróciy ku niemu nadzieje YaUeliczyków. W czer-

wcu 1797 r. wypowiedzieli oni posuszestwo (Jryzonom, ogosili po-

w.szeclui wolno i wypdzili urzdników nasanych, ^atrjoci gryzoscy

adzili zaj si spraw valtelisk i porobi prowincjom podlegym su-

szne ustpstwa. Lecz tych rad niechtnie suchano i pusze/ano rzecz w od-

wok. Zniecierpliwiona ludno woska kresowych prowincyj wysaa wre-

szcie deputacj do Ronapartego. Gryzony ze swojej strony to samo uczy-

niy. W ten sposób mody wojowmik zosta porednikiem i, chcc obie

strony pojedna, radzi z prowincyj podlegych utworzy czwarty zwizek

i poczy takowy na równych prawach z trzema innemi. Bya to rozumna

rada. ale obie strony nie chciay .jej usucha. Woska ludno, zniecli-

ciwszy si silnie do (Iryzonów. garna si do now^ej rzeczypospolitej cis-

alpiskiej ; ( Jryzoczycy za nie chcieli zrzec si swego uprzywilejowa-

nego stosunku do prowincyj kresowych. Bonaparte wic naznaczy obu

stronom termin (10 padziernika) do namysu. Poniewa (jryzoczycy nie

dali na termin odpowiedzi, przeto ogosi, e ludy Yalteliny. Chiavenne

i Bormio mog przyczy si do rzeczypospolitej ci.salpiskiej. Bokój w Campo-

F^ormio zatwierdzi to. Dla wynagrodzenia za straty narodowe, naoono
sekwestr na prywatne majtki (Iryzoczyków. pozostajce w tych pro-

wincjaci.

Stosunki Francji z IJernem, z powodu spraw wodyjskich, )yy na-

prone. Bzd francuski przytem jawnie i otwarcie podtrzymywa wszelkie

j(HvolucyJMc usiow-ania. a nawet przez swojego posa zachca do tako-

wych. Arystokracja berneska zymaa si na to i nalegaa na ostre po-

stawienie si wzgldem Francji, l^ecz inne kantony nic okazyway wiel-

kicgt) popiechu do w.szczynania walki zl)rojn(!J, zwaszcza e spostrzegay

rosnce wzburzenie pomidzy ludem. Z tego pow<)du nawet czyniy wane
ustpstwa; Friiurg i Schwyz uwolniy swoich poddanych. Wielka Bada



193

Dwustu w Hernie rozszerzya przedstawicielstwo narodu, powoujc do

swego ona 47 nowych notabli, z pomidzy których Heni wybiera 11,

kade inne miasto po jednemu, a reszt wysyaa ludno wiejska. Ust-

pstwa te byy konieczne, bo w caej Szwajcarji objawio si silne poru-

szenie rewolucyjne. Kozpoczw-szy si nad brzegami jeziora Zurich.skiego.

gdzie w Ziirichu uwolniono Hodmera i innych wini(')w z 179ó r., si-

gna do SzafTuzy. gdzie lud zmusi swój rzd do dymisji. Turgowia ogo-

sia w Frauenleldzie swoje niezaleno. St. (lallen. Toggenburg. dolina

Renu, Sargans, wójtowstwa tessyskie ukonstytuoway si w niezalene gminy.

W Lucernie zamiast rzdu patrycjuszów wybrano rzd ludowy. W dolnym

Wallisie zasza take rewolucja, i górny Wallis zrzek si swoich praw

zwierzclmiczych. i IB marca deputowani z caego Wallisu zebrali si na

prowizoryczne zgromadzenie reprezentacyjne.

Tymczasem ukady pomidzy ^ernem i rzdem francuskim, prowa-

dzone w^aciwie wicej dla zyskania czasu, urway si, i Francuzi rozpo-

czli wojn 1 marca a 2 zajli ju Frihurg i Solur. Po botiaterskiej

obronie, w której starcy i kobiety brali udzia, Hern kapitulowa B marca.

Dyrektorjat jednak zmaza si przyem grabie i tem znowu za.szl<:odzi

sprawie wolnoci.

Wiadomo o kapitulacji Berna zmusia rzdy kantonalne do nowych

jeszcze ustpstw narodowi. Mówiono o utworzeniu jednej rzeczypospolitej.

Jenera P)rune silnie na to nalega i zwoa zgromadzenie przedstawicieli

oddzielnych kantonów do Aarau. Przybyli deputowani z 9 kantonów:

Ziirichu, 3ernu. Lucerny, Bazylei, Szafluzy, Oberlandu, Sariny i iroie, Lemanu

i Argowii i 12 kwietnia ogosili rzeczpospolit helweck, jedne, niepodzieln,

demokratyczn i reprezentacyjn. Uchwalona konstytucja, której gównym
autorem l^y Ochs, proklamowaa zniesienie przywilejów (szlachectwa, ty-

tuów, zwierzchnictwa feudalnego), otworzya przystp wszystkim do urz-

dów publicznych, zaprowadzia wolno przemysow i handlow, wolno
sumienia i prasy, nadaa prawo wnoszenia petycyj. Uznano take zasad

równoci kantonalnej. Zgromadzenie prawodawcze uchylio dawniejsze nie-

zgodne z zasadami wolnoci i równoci powszechnej ustawy; znioso tor-

tury, osobny podatek przez ydów opacany, zakaz mieszanych pod wzgl-

dem religijnym maestw. Prawa feudalne, których warto pienina

w caej Helweci i dochodzia do ll.S miljonów franków, byy przedmiotem

namitnych rozpraw. Wskazywano ich niesprawiedliwo, icli ucisk. Na-

przód obalono prawa feudalne tylko osobiste; nastpnie 10 listopada oba-

lono wszystkie prawa feudalne, po czci za indemnizacj. po czci bez in-

demnizacji. Stronnictwo republika.skie w znoszeniu uciliwoci nie posu-

no si jednak tak daleko, jak we Francji. Napoleon Bonaparte wanie

tenm przypisywa, e stronnictwo republikaskie nie zdoao w Szwajcarji

13
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zjcfiiiac sobie ludu. Wybrany (lyrckloijat. /oony z piciu c/onków, zaj-

mowa si czynnie spi'avvaini publiczneiiii. Zwaszcza zasuy si bardzo

Slaplcr. minister sztuk i nauk, zakadajc w kr(')tkim (czasie gruntowne

i szerokie podstawy dla owiaty ludu w Szwajcar ji.

.lak widzielimy — nie wszystkie kantony wysay swoich deputowa-

nych do Aarati. Kantony pierwotne (demokratyczne i katolickie), przywi-

zane K'>i'<-'*> <^l*' '<^'i"»i tradycyjnych swcco ustroju i podbudzone przez

ksiy, owiadczyy si pirzeciwko unitarnej rzeczypospolilej i rozpoczy

wojn z Francuzami. l*o bohaterskiej walce, nie znajdujc wszelako do
jednoci same j)omidzy sob, ulegy przemocy i przyjy konstytucj uni-

fm-n. Podegane przez mnichów i ksiy, Unterwalden i Schwyz jeszcze

raz chwyciy si za bro i odpokutoway lo okropnie. Uzeczpospolita gry-

zoska, z powodu kwestji poczenia si z rzeczpospolit helweck, rozpa-

da si na dwa wrogie sobie obozy: w jednym, majcym wikszo za

sob. panoway wpywy austrjackie i patrycjuszowskie; w drugim prze-

wodzio slronnictw^o patrjotyczne, wspóczujce P>ancji i demokratycznemu

ustrojowi. Pomimo e wikszo gmin odrzucia 29 lipca 1798 r. propo-

zycj przyczenia si do Helwecji, gminy patrjotyczne zasadziy u .siebie

drzewa wolnoci i "jjrzyjy kokardy helweckie. W imieniu ich. Henryk

Zscliokke. przewódca niejako stronnictwa patriotycznego, przedstawi w Wiel-

kiej Kadzie heweckiej petycj przyczenia si i otrzyma l)raterskie po-

caowanie. Stosunek pomidzy gminami w (iryzonach zajtrzy si do tego

stoi)nia, e rozpoczy si kompletne Ijitwy pomidzy niemi. Sejm trzodi

zwizków, który zebra si 12 wrzenia, nie mogc doprowadzi do wza-

jemnego porozumienia i bojc si wtargnicia Francuzów, uchwali uzbro-

jenie ()<K)0 ludzi i odda rzdy nad krajem Kadzie wojennej, która osta-

tecznie przywoaa Austrjaków. Wojska austrjackie zajy w padzierniku

rzeczpospolit (Iryzonów. Na pocztku 1799 r. rozpocza si wojna Francji

z lig monarchiczn. i Francuzi, zostawszy zwycizcami w (iryzonach,

ustanowili tam rzd tymczasowy. Na danie tego rzdu, rzeczpospolita

gryzoska zostaa 10 kwietnia wcielona do Helwecji pod nazw kantonu

Khclii.

Kizd helwecki, zwizany przymierzem zaczepnem i odpornem z Iran-

ciisk rzeczpospolit, czu nader trudne swoje pooenie. Wikszo na-

rodu, pozostajca pod silnym wpywem duchowiestwa, rozgniewanego

z |)owodu pozbawienia go praw feudalnych, bya mu wrog. Niezadowo-

lenie lo powikszay jeszcze wielkie ciary wojenne. Ludno, jtrzona

nadlo gwjdtami onierzy Irancuskich, burzya si w wielu miejscach.

/ l(!go oczewicie korzystaa reakcyjna (^nigracja szwajcaiska i przez emi-

.sariusz(')W podegaa j przeciwko cudzozi(!mcoin i nai'zuconemu i)rzez

nich — jak mówiono — rzdowi, .lako w koiicu kwietnia wybucho
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przeciwk(j Francuzom i nowemu repuhlikaiiskieinu rzdowi powslamc w kan-

tonach: l'ri, Scliwyz. Zu<<. Unterwalden. w Tes.sinie i w iciM-nym Wallisic.

l'(imimo zawzitoci, z jakii 1)1 uzy walczyy, zwaszcza w kantoni(3 Uri.

Francuzi poskromili to powstanie, ({calccja. która zacza l)ya podnosi-

gow wraz z opanowywaniem Szwjcarji przez sprzymierzone wojska

austrjaclio-rosyjskie. po krwawych l)itwach Masseny. znowu si pocho-

waa. Wkrótce jednak rozpoczy si swary i kótnie w samym izdzie

pomidzy patrjotami i umiarkowanemi. Ci ostatni tamowaU wszelkie dzia-

ania dyrektoriatu. Trzej dyrektorowie wic. [.aiarpe, Oherlin i Secretan.

;;amicrzyli wykona zamacih stanu, a.eby zrobi puryfikacj patrjotyeznti we

wadzy prawodaNvczej i wykonawczej. Fmiarkowani wszelako wyprzedzili ich

i, rozwizawszy dyrektorjat 9 grudnia, oddali wadz wykonawcz dwnn jego

czonkom. Dolderowi i Savary"emu. kUnzy z niemi trzymali. Szczególnie

usunicie Laharpe'a i Och.sa od steru izdowego byo wielk klsk sprawy

rewolucyjnej.

Zniesienie powinnoci feudalnych (des redevanees teodales) nigdzie

nie wzbudzio tak ywej rado.ci jak w ziemi Vaud. Kiedy wic. po zwy-

cistwie umiarkowanycli; zaczto m(')w;(- o przywr.iceniu pewnych obalo-

nych powinnoci, w kantonie Lemaskim wzburzyy si umysy, i w dru-

giej poowie lutego 1802 r. wocianie zaczli zgromadza si w oddziay,

napada na zamki, wydostawa z arc]iiw(')W dokumenty Icudalne i pali

je. Wocianie ci mieli chorgwie zielone z napisem: zwyciy lub

umrze, na kocu za strzelb kaway pergaminów, a liaslem ich byo:

p o k ó j 1 u d z i o m . wojna p a p i e r o m ' Nazwano ich I ! u r 1 a - p a p e i

(brule-papiers). Z pocztku napady byy sporadyczne, lecz nastp:;ic; utwo-

rzya si koalicja zbio.jna pomidzy rozmailemi okrgami, i w maju poru-

szenie to wociaskie przybrao wielkie rozmiary. Nad rokoszanami obj
dowództwo Ludwik Reymond. dawnie.) zecer. w 1798 r. redaktor rady-

kalnego pisma, le liegenera leu r, nastpnie kapitan w subie woj-

skowej. Zorganizowawszy wocian po wojskowemu i majc ich od 2000

do ;}<K)0, wszed z niemi 8 maja do Lozanny. Wojska tranou.skie. które

tam byy. zachowyway si biernie, ieymond domaga si stanowczegfj

zniesienia wszelkich pozostaoci feudalnych, groc, e w razie odmowy

wocianie da- bd przyczenia icli kraju do Francji. Na rozkaz otrzy-

many z Herna. dowódca francuski kaza zbrojnym oddziaom wlociaiiskim

rozej si; wo.cianie wic z broni w rku rozeszli si po prowincji

i znowu napadali na zamki. Wówczas wojska francuskie zaczy zajmowa wsie.

lecz napotkawszy w niektórycli silny opór ze strony kobiet, ustpiy. Kiedy

oddziay zbrojne poznikay, rzd rozpocz )y represj, lecz przestraszony

coi-az liczniejszem podpisywaniem petycyj o przyczenie do Francji, za-

niecha jej i ogosi amnestj. Tylko lieymonda i jego pomocnika Marcela.

J3*
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kl(')r/y przedleni jeszcze uciekli do Sahatidji. skazano na wie(tzn(! \vy<4na-

nie. Hokosz wociaiiski w ziemi Vaud osi:}^n jednak swój skutek. Kiedy

w trzy miesice póniej rzd republikaski zmuszony by ucieka z IUmiui

do Lozanny, chcc wzmocni przyjazne usposolnenie Wodyjczyków dla

siebie, przeprowadzi w senacie ucliwa wykupu dziesicin, czynszów

i wszystkich pozostaoci feudalnych w kantonie l^emaskim.

Rzdowi stronnictwa republikaskiego, który bdcobd zasuy
si wiele w sprawie wolnoci ludu szwajcarskiego, czyniono zarzut, e nie

okaza dostatecznej stanowczoci w zniesieniu wszelkich pozostaoci feu-

dalnych. Zdaniem lionapartego, stanowczoci t zjednaby by sobie cay lud

szwajcarski. « frzeszlicie — mówi on w styczniu 180H r. do przedsta-

wicieli stronnictwa arystokratycznego — przez rewolucj, zachowujc ycie

i majtki: stronnictwo republikaskie nic wam zego nie zrobio. Nawet

w czasie najwikszego przesilenia, za czasów Laharpe'a, nie przelao ono

krwi, nie popenio gwatów, nie dopuszczao si przeladowa; nie znioso

nawet ani dziesicin, ani czynszów, (idyby byo znioso czynsze, lud sta-

nby po jego stronie, i popularno, któr szczycicie si, Ijyaby adn.
Wanie dla tego e stronnictwo republikaskie nie znio.so dziesicin, e
owiadczyo .si przeciwko wyborom ludowym, nie zjednao ono tumów
dla siebie i dowiodo tern take, e nie chciao zrobi rewolucji*.

Kiedy wojska francuskie, stosownie do warunków pokoju amije-

skiego. wyszy w 1802 r. z Szwajcarji, reakcja w caym kraju wzia
przewag, lizd republikaiiski musia ucieka z Herna do l^ozanny i wów-

czas to zniós tam dziesiciny i czynsze. Ziemia Vaud jedna pozostaa mu
wiern, i to waciwie tylko dla tego, i obawiaa si, e wraz ze zwy-

cistwem reakcji moe wróci jej dawna zaleno od Berna. Aeby nie

dopuci upadku wpywu francuskiego w Szwajcarji, Honaparte narzuci

si na porednika w toczcej si walce domowej i, wprowadziwszy woj-

ska, pom(')g rzdowi republikaiiskiomu wróci do }'>erna. Nasti)nie przed-

stawiciele szwajcarscy zjechali si do I^arya i tam wspólnie z pierwszym

konsulem uoyli akt medjacyjny i akt federalny.

Bonaparte 19 lutego 1808 r. wrczy akt medjacyjny dziesiciu ko-

misarzom helweckim. Utworzono 19 kantonów i przywrócono im dawn
sainodzielno.. Frickthal wcielono do kantonu Argowii, a Wallis zosta

niepodleg rzeczpospolit. Akt federalny zatwierdzi zniesienie krajów pod-

danych i wszelkie przywileje miejsca, urodzenia, osób i rodzin. Zniós

wewntrzne rogatki i komory i pozwoli mieszka i'K;om Szwajcarji przenosi

si swobodnie z jednego kantonu do drugiego.

Byy to wane na»ytki spoeczne, które rewolucja przyniosa Zwiz-

kowi Szwajcar.skiemu. Nadto zmusia ona do wikszego zajcia si ludem.

Starano si pozna go lepiej i podnie jego owiat. Zwaszcza w Szwaj-
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carji niemieckiej ezynno('* ta liya wielka. Tu l*estalozzi da silny impuls.

Iladano jzyk kulowy, ukadano sownik, ziiierano i ogaszano po(>zje lu-

dowe. Pojawi si w tym czasie prawdziwie ludowy poeta Marcin Usteri,

pieni którego przeszy w usta ludu, a jedna z nich: «Freut eucli des I.e-

liens*, z muzyk dorobion przez Niigeliego, jest jedn z najulubie.szycli

jeszcze dzisiaj w kantonaci szwajcarskich. Hans (leorg Nilgeli, zachcany

przez l*estalozzi'ego, wprowadzi muzyk jako bardzo wany czynnik do

wychowania ludowego: poformowa on mskie chóry i pozakada towa-

rzystwa piewu w Szwajcarji. Praca pedagogiczna Pestalozzi'ego. naprz('»d

w Stanz, póniej w Yverdon, wydaa plon bogaty. W tyme kierunku

wiele robili jego uczniowie, Fellenberg i Weirli.

VIII.

Iriandja.

Rewolucja Irancuska miaa bardzo wane znaczenie w losach ludu

irlandskiego, ale dla lepszego zrozmnienia jej wpywu, musimy cofn si

do przedrewolucyjnej epoki.

W ostatnich czasacli *), w pewnych koach socjalistycznycli, powstao

to przekonanie, e rewolucja polityczna nie doprowadza do polepszenia,

losu klasy pracujcej, i dla tego trzeba dy, z pominiciem rewolucji po-

litycznej, odrazu do rewolucji socjalnej. Myl ta, majca pewne uzasadnie-

nie tam, gdzie osignito ju wane polityczne swobody, jest zgoa nie-

dorzeczn w zastosowaniu do narodów, pozbawionych wszelkiej wolnoci

politycznej. Najlepszy daje nam przykad w tym wzgldzie Iriandja.

Ciemistwo polityczne i religijne stao si podstaw strasznego ucisku

ekonomicznego i powszechnej niemal ndzy pomidzy Irlandczykami.

«U wszystkich narodów — powiada susznie (lustaw de Beaumont —
znajduje si wicej lub mniej ubogich, ale aeby cay naród zoony by

z ndzarzy, tego jeszcze nie widziano, i dopiero Iriandja to pokazaa*.**)

Angielscy lordowie, zdobywszy Iriandja. wydziedziczyli jej ludno

z ziemi na wasn korzy. Duchowiestwo angielskie kazao katolickiej

ludnoci opaca sobie dziesicin. Wreszcie przemysowcy angielscy znie-

woliU swój rzd do zniweczenia handlu irlandskiego i zabicia znacznego

przemysu bawenianego w Irlandji.

*) Pisano w sierpniu 1881 r.

**) Str. 234. T. I L'Irlande sociale, politique et religieuse. Troisieme edition.

Bruxelles. 1839.
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Ludno irlandskii. odepclinila przez ustawy od wszelkicli swobo-

flnyoli zawodów, pozbawiona przemysu, iiiemogca prowadzi baridlu, j(v

(lyni(! w uprawianiu roli znajdowaa sposób do ycia. Sprzyjaa Jej w tern

la okolirzno. e waciciele angielscy, niepewni ani staoci ani spokoj-

noci posiadania ziemi w Irlandii, sami nie zajmowali si rolnictwem, lecz

wydzierawiali wszyskie K'i^"dy. zwykle za porednictwem spekulantów

angielskich. Poniewa caa niemal irlandska ludno u))iegaa si o ziemi,

wic ceny dzierawne byy wysokie, a wyznaczane przez licytacj speku-

lacyjmi. dochodziy bardzo czsto do takici rozmiarów, e przynajlepszej

woli n'\v mogy by uiszczone, o czem obie strony dobrze wiedziay. Skut-

kiem tego dochody z wydzierawionej ziemi stay si nader zawodne,

i landlordowie okoo 17()() r.. korzystajc z chwilowego uspokojenia si

kraju, zaczli znosi drobne rolne gospodarstwa i zamienia Je na wielkie

pastwiska dla )yd!a. zwaszcza e handel masem znaczne w tym czasie

przynosi korzyci. Drobni dzierawcy, którym odbierano jedyny moliwy

rodek do ycia, opierali si temu wszelkiemi moliwemi sposobami, tem

bardziej e czuli si mocno pokrzywdzonemi w swem tradycyjnie przeka-

zywanem prawie do uprawianej przez siebie ziemi *), i wreszcie, dopro-

wadzeni do ostatecznoci, zaczli tworzy tajne stowarzyszenia, które szu-

kay pomocy w rodkach gwatownycli. terorystycznych. Ten teroryzm ag-

rarny, o którym zaczli m(')wi w ostatnich czasacli anarchici, praktyko-

wano ju w ogromnycli rozmiarach w Irlandji przeszo od stulecia.

Teroryzm agrarny irlandski znany jest pod nazw W !i i t e b o y s m e'u,

a il)owiem pierwsi tego rodzaju teroryci: whiteboys (biali chopcy) no-

sili z wierzchu odzienia biae koszule. Whilel)oys. ztirganizowawszy si

w silne bandy, przebiegali kraj i zmuszali dzierawców do solidarnego

(tporu ekonomicznego, karzc surowo a czst(j bardzo okrótnie wszelk

zcrad. wszelkie odstpstwo i wszelki nieludzki postpek. Wiiteboys poja-

wili si okoo 1760 r. Przybierali oni w póniejszych czasach róne

nazwy: w 1 7()4 r. Oakboys (chopcy dbowi), w 1772 r. Steelboys (dzieci

stalowi), w 17S.0 r. Iiiglit-Boys (dzieci prawa), póniej onierze dowódcy

Kocka aU)o liockici, Klaryci albo poddani lady Klary, w 1806 r. Thrashers

(mockarze). od 1H11 do IHIU) r. znowu White-Boys. w 1881 r. Terry-

*) Young w swojej podróy po [rlandjl zauwaa, e wywas/ezenie Irlandczyków

nie zniweczyo tiudycji o prawie wywaszezonych do ziemi. „W podobnych rewolucjach

majtkowych, zrujnowani waciciele byli zwykle wytpieni albo wypdzeni, leu// w Ir-

landji rzecz miaa si wcale inaczej : tam rodziny byy tak liczne i tak poczone w rody

(klany), e spadkobierca dóbr zawsze by znany. Jest to faktem, e w wikszej czci
królestwa potomkowie dawnyili wacicieli ziemskich przekazuj testamentem tytuy swego

jiiawa do dóbr, które niegdy naleay do ich rodzin". Sir. 89, tom I. Yoyage en Ir-

lande par Arthur Young. Traduit de Tanglais par C. Milion. A Paris.
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Alts, w 1832 r. do 1887 r. Wiiitc-Fecl i Black-Feet (\na\o. nogi i ezarnfi

nogi) i t. d., a wreszcie w 1879 r. system leroni agraniego zorganizo-

wa si w prawidow potg: Lig Agrarn<| (Land-IiCage).

Walka la jednak spoeczna, odbywajca si w wizach politycznych,

nic doprowadzia do adnego rezultatu. Przeciwnie, pogarszaa coraz har-

dziej pooenie ludnoci irlandskiej. Podtrzymujc nieustanny niepok<')j

w kraju, z jednej strony zniechcaa wacicieli ziem.skich do zaprowadzt^-

nia ulepsze w rolnictwie, z drugiej za strony skaniaa ich do porzu-

cania systemu dzierawnego i zamieniania roli w pastwiska. Whitehoysin

przyczyni si take w pewnej mierze do pozbawienia ludnoci irlandskiej

tego zarobku, jaki znajdowaa ona w bawenianym przemyle. LNjdniecajc

rohotnik(')w przeciwko fabrykantom, wystraszy i zniechci ostatecznie tych

ostatnich, zwaszcza e gniót ich take ze swojej strony system angielski,

wrogi rozwojowi wszelkiej industrji. a szczególnie bawenianej, w Irlandji.

Z upadkiem przemysu })awenianego, znika jeden ze sposobów zarabiania

na ycie, a ludno fabryczna musiaa wysiedli si z kraju i szuka za-

robku w Manchester'ze i Liverpool'u, gdzie w jeszcze wiksz ni poprze-

dnio popada ndz. I pod wzgldem politycznym whiteboysm nie przy-

nosi adnej korzyci. Nie podnoszc adnych hase politycznych, nie zmu-

sza do traktowania siebie jako czynnika politycznego, wpyw i gwato-

wno którego mona)y osabia pewniemi usljjstwami. i^rzeciwnie, dawa

rzdowi angielskiemu pretekst do usprawiedliwiania t(!go wyjtkowego poo-

enia, w jakiem znajdow-aa si ludno irlandska a wzgldnie i caa Irlandja.

Zmiany polityczne ku lepszemu w Irlandji rozpoczy si od czasów

wojny Amerykaskiej o niepodlego. Wywary wany w tym wzgldzie

wpyw: przyjazna Irlandji [tostawa opozycji w parlamencie londyiiskim

i konieczno powierzenia obrony tego kraju wasnym jego mieszkacom.

wetne mowy Pitta, Burkego, Foxa, Sheridana potrcay nieraz

o Irlandja. ze zgroz wskazyway na wyjtkowe w niej prawa, woay
o przyznanie jej samorzdu i zapowiaday w przeciwnym wypadku oder-

wanie si jej od Anglii, jak to ju si stao z kolonijami amerykaskiemi.

Mowy te byy wyrzutem sumienia w parlamencie angielskim i zniewoliy

go do obalenia najbardziej barjjarzyskich praw karnych*). Z drugiej

strony, roznieciy one pragnienie autonomiczne w tej ludnoci angielsko-

irlandskiej, która naleaa do panujcego obozu, ale która, wskutek wyjtko-

wego pooenia Irlandji, bya ograniczona take co do zupenego korzystania

z praw politycznych. Bya to 'ludno przewanie napywowa, protestan-

ckiego wyznania, która wprawdzie sama chciaa panowa nad katolick

*) W 1778 r. zniesiono npd. prawo, na mocy którego syn katolika, przyjwszy

wygnanie protestanckie, wydziedzicza' swego ojca.
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i prawdziwie irlandzk ludnoci, ale która niechtnie znosia rzdy lon-

dyskie nad sob. W parlamencie wic irlandskini. ktcjry powoli zamie-

niono w biuro wykonawcze parlamentu londyskiego, ozway si gosy

domagajce si przywrócenia dawnej jego niepodlegoci. Na czele tej agi-

tacji stan Henryk (Irattan, znakomity mówca i nieustraszony szermierz

wolnoci. Mowy jego robiy wielkie wraenie i w samym parlamencie

i w caym kraju.

f*osowie domagajcy si samodzielnoci parlamentu irlandskiego, byli

w nim mniejszoci, niemal garstk, ale mieli za to silne poparcie w mi-

licjach ochotniczych, które — rzec mona — w tym czasie trzymay

w swem rku losy caego kraju. Kzd bowiem angielski, z powodu wojny

amerykaskiej zmuszony wyprowadzi z Irlandji wszystkie wojska i oba-

wiajc si najazdu francuskiego, odda obron kraju jego wasnej prote-

stanckiej ludnoci, która z pomidzy siebie zorganizowaa milicje ochotni-

cze, dochodzce do liczby 60000 onierzy.

Protestancka irlandska ludno, przewanie kupiecka i przemysowa,

domagajc si niepodlegoci parlamentu irlandskiego, powodowaa si w tem

chci uwolnienia si, pod wzgldem kupieckim i przemysowym, od kr-

pujcej przewagi parlamentu angielskiego. Agitacja nawet antiangielska

rozpocza si pocztkowo na polu liandlowem, a nastpnie dopiero prze-

sza na pole polityczne.

Niepodlego parlamentu irlandskiego zostaa przywrócona w 17H2

r. Zniós on kilka krzyczcych praw karnych, wymierzonych przeciwko

katolikom, i zaprowadzi dwie wane ustawy, zabezpieczajce wolno
osobist: ha))eas corpus i nieodwoalno sdziów, wprawdzie ogra-

niczon wypadkami przeniewierzenia si. Parlament irlandski jednak by-

najmniej nie reprezentowa woli caego narodu w^ irlandji, nawet mniej-

szoci jego uprzywilejowanej wyznania protestanckiego. Reforma wyborcza

wic bya konieczn; lecz reforma ta w logicznym swym rozwoju mu-

siaa doprowadzi do wyzwolenia politycznego katolików, a wic zawo-

jowanej ludnoci. Tego sobie nie yczya panujca w Irlandji angielsko-

protestancka ludno, i dla tego reforma wyborcza, aczkolwiek bardzo

gorliwie i dzielnie popierana przez Henryka (irattana, nie wywoaa w niej

silnego ruchu.

Umysy w Irlandji ju byy mocno podniecone, kiedy rewolucja fran-

cuska nowym ogarna je pomieniem.

"Rewolucja francuska poruszya wszystkie ludy — powiada grunto-

wny znawca stosunków irlandzkich — lecz w adnym kraju moe nie

udzielia si ona z tak szybkoci i dokadnoci jak w Irlandji ».*)

*) Gustaw de Beaumont — LIrlande. Str. 194, 1.
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Celtycka ludno Erinu przypomniaa sobie, e jest tef?o samego po-

chodzenia co i (iallowie francuscy. Rewolucyjna za myl. podnoszca

prawa czowieka, wv.niecia w ochotnikach protestanckich nowy zapa ku

wohioci i równoci. Agitacja w sprawie równouprawnienia katolików

z protestantami wzmoga si silnie. W 1792 r. milicje ochotnicze otwo-

rzyy swe szeregi dla katolików i przyjy nazw Irlandczyków

Zjednoczonych. Stao si to gównie staraniem Teohalda Wolfa Tone'a,

który chocia sam z pochodzenia anglikanin. polubi szczerze spraw

ujarzmionej katolickiej ludnoci.

Irlandja ya yciem Francji, naladowaa jej hasa, emblemata, jzyk;

wicia z ni jej rocznice rewolucyjne. Podczas uroczystego obchodu

w Belfacie, 14 lipca 1792 r.. powiew^ay chorgwie Irlandji. Francji,

Polski i Stanów Zjednoczonych. Powodzenia francuskie budziy powszechn

rado, klski szerzyy smutek. Z utkwionym wzrokiem na starsz sw
siostr, jak Irlandja nazyw^aa Francj, czekaa od niej zbawienia. Wówczas

w^szelkie prawdopodobiestwo przemawiao za tem. e « dziesi tysicy

Francuzów wystarczyoby do oddzielenia Irlandji od Anglji» — jak pisa

o tem Wolf Ton w 1793 r.

Rzd angielski, czujc niebezpieczestwo takiego stanu rzeczy i na-

pierany przez utalentowan opozycj, robi ustpstwa, uchylajc waniejsze

ograniczenia ludnoci katolickiej: zniós niektóre prawa karne, otworzy

adwokatur i wikszy przemy.s dla katolików\ a w 1793 r. wolni dzier-

awcy katolickiego wyznania otrzymali prawo wybierania czonków par-

lamentu, lecz sami nie mogli by wybierani.

Teror, który rozpocz si we Francji, wyw^ar znaczn zmian na

usposobienie umysów w Irlandji. Duchowiestw^o katolickie, które popie-

rao l)yo spraw narodow, cofno si. Reformatorowie ostygli w swych

wymaganiach. Sympatja ku Francji zmniejszya si. Wszechpotny pod-

ówczas minister w Anglji. Pitt, zrozumia, e bya to przyjazna chwila dla

przejednania Irlandczyków. W tym celu naznaczy wicekrólem irlandskim

Fitz-Williams'a, « uprzejmego, wspaniaomylnego, pojednawczego*.*) który

w krótkim czasie umia zjedna sobie mio mieszkaców Irlandji. Williams

szczerze myla o polepszeniu losu uciemionej ludnoci, lecz Pitt, na-

potkawszy ze strony króla nieufno i opór, nie popar jego usiowa.

Kiedy wic w Londynie, pomimo przedstawie Williamsa. postanowiono

odrzuci bill. wniesiony w^ lutym 1795 r. przez ({rattana w sprawie równo-

uprawnienia katolików, Williams poda si do dymisji i z powszechnym

alem opuci Irlandja.

*) Str. 139. T. 21. Histoire dAngleterre. Precis des eveQements ariives depuis

Tannee 1783 jusira 1820 pour sewir de eomplement aux histoires d'Angleterre de Huine,

de Smollett et d'Adolphu8. Traduit de lAnglois de M. Aikin. A. Paris. MDCCCXXII.



202

Nowy wicekri)! iiiaiidski, surowy lord Caindcii. wró('i do dawnego

SYsleniatii. opailo.ud na pr/oladowaniaeli i iilrzyinaiiiii grozy. Irlaiidc/ycy

ziii('cli«^'c('iii i rozjtjlrzcni zaczli spiskowa'; i weszli w poroziimiciiic z aii-

ficlskieini klubami rcpuhlikaiiskiemi i z rzdem iraiicitskim. Tcohald Woli

ToiK! i llamillon Koan. kti')i*zy zmuszeni byli uci(>ka(' z irlaiidji. zaoyli

\v Taryii klub irlaudski i ukadali si z rzdem Iraneuskim o pomoc,

.jak miano da powslaiicom irlandskim. NaJKorliwiej popiera spraw
Irlandczyków Jenera Hoclie, który zrozumia, jak ciki cios 'zadatKtby

arystokracji angielskiej. gdyl)y Irlandja zostaa niepodleg rzeczpospolil,

i jak wauem byoliy to dla powodzenia sprawy rewolucyjne.) w caej

Kuropie. Jenera Hocbe. popierany przez ministra wo.jny Clarki^a. kt(')ry

b(hic sam pocliodzenia irlandskiego, sympatyzowa ze spiskowcami, pize-

konat dyrektorjal o wielkiej doniosoci swego planu i wyjedna pozwolenie

na jego zrealizowanie. Cay plan zachowywano w wielkiej tajcMiinicy.

W grudniu 17^»0 r. zgromadzono 2r)()()() wojska i starano sieje przeprawi

do Irland.ji. Hurza niestety udaremnia te wypraw, a do tego doczya
si i ta okoliczno, e statelc. na kt!')rym znajdowa si Hoclie, jedyny

posiadacz tajemnicy wyprawy, zosta przez wiatry zagnany daleko. I*o-

wt(')rzy wypraw byo ju trudno, bo obudzono czujno Anglik()w.

r(»niej jednak lionaparte znowu l)y podniós plan Hoclie^a, ale wypadki

wkrótce zwróciy jego uwag na Egipt.

Pomimo tego e wicekról irlandski ogasza, e sami Irlandczycy

zbroili si. Ity odeprze napa francusk, caem swojem posljiowaniem

dowodzi, e sam nie wierzy temu. z podwo.jon bowiem surowoci ci-

ga wszelkie o)jawy ycze samoistnoci narodowej. Dowolnoci sw^oj

prowokowa nawet powstanie, by zgnie je, zanim Francuzi zdobyliby

si na powtórn wypraw. Wogóle, powstanie irlandskie 179S r. pod

wielu wzgldami podobne jest do powstania polskiego z 1868 r.

Aresztowanie Artura 0'Connora, u którego pochwycono bardzo

wan korespondencj, i zdrada pukownika Reynoldsa przekonay rzd

angiel.ski. e ma do czynienia z .szeroko rozgazionym s[)iskiem.*) Sro-

motna zdrada Reynoldsa wydaa w rce angielskie czonk(')W dyrektorjalii

irlandskiego. który kierowa sprzysieniem. i jeneraa lorda Fitzgeralda,

przyszego dowódc powstania. Fitzgerald. zaskoczony w óku, bronic

si zawzicie, otrzyma kilka cikich ran i wkrótce od nich umar.**)

*) Rayijolfls twierd/JI. jakoby tylko w piowinejaeh Ulster, Muiisk-r i l^einsler

unj.i liczya 2(5989«j ludzi uzlirojonych lub te gotowych do boju

*'*) Lord Ewaid Fitzgtrald, bohater piknego opowiadania Tomasza Moore'a:

,,Life and death of lord Edward Fitzgerald", nalea z urodzenia da arystokracji an-

gielskiej. By on szcziuyin czcicielem rcwoliu;ji traneuskiej i z caem oddaniem si po-

lubi spraw niepodlegoci ludu irlandskiego.
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Nio zrazio to jednak lrlan(lczyk.'')w. Wybrali oni nowy dyrektoriat. ;i na

miejsce Fitz<^craida mianowali Samuela Neilsona.

Prowokaeja i dowolno ze strony ant<iel.skie,j l»y!y tak widoc/ne,

e AliiTeroiiihy. dowódca wojsk aii.i;ielskic!i. poda sie do dymisji. Na je*,'o

miejsce; naznaczono jenci'aa Lak(;'a. który wicej odpowiada widokom

rzijdu an^iclskiei^o. Lak. przybywszy do Irlandji. kaza, aeby w ci;4u

dziesiciu dni. zaczynajce ol H mnja. zoono wszystk broii. jak kto

posiada, i zapowiedzia, e wszelka denuncjacja wynadgrodzon bdzie.

'J"o doprowadzio spiskowców do rozpaczliwego pooenia, skutkiem czego

termin wyl)ucliu powstania naznaczono na dzieii 28 maja 1.79S r.

Na nieszczcie Irlandczyków, jenera Hocbe. kt(')ry szczerze im

sprzyja i który najlepiej rozumia wielk donio.so (oswobodzenia Irlandji.

ju nie y (f we wrzeniu 1797 r.j; dyrektorjat za francuski, nie mogc
wysa wielkiego wojska. kt«')reby przyczyo po prostu Irlandj do Francji,

nie chcia posa UMK) onierzy, którzy musieliby odegra tylko rol

wojska posikowego. Chciwo i lepota dyrektorjatu francuskiego urato-

way monarchiczn Anglj od wielkiego niebezpieczestwa.*)

Pomijajc trudno, jak zawsze przedstawia musi walka le uzbro-

jonych i niewywiczonych wojskowo oddziar)w powstaczych z 'armj

regularn, wiele jeszcze innych wanych okoli(-znoci spikno si na nie-

powodzenie powstania. AVybuch jego nie by ani jednoczesny, ani po-

w.szechny. Najwikszy wzia udzia usposobiona po republikasku ludno
presbyterjaska. Katolicka ludno.. najliczniejsza i najwicej interesowana

w zrzuceniu rzdów najezdniczych, zawioda po 1 pewnym wzgldem ocze-

kiwania, albowiem nie daa powstaniu takiej pomocy, na jak powszechnie

rachowano. Klasy zamone zachoway si w walce biernie. Pomimo to

wszystko, powstanie stawao si masowem i przybrao grone dla pano-

wania angielskiego rozmiary. Masy, uzbrojone w piki. kosy i w przywi-

zane do kijów bagnety, liczebn swoj przewag i straszn walecznoci

zmuszay bardzo czsto wojska królewskie do cjfania si i ucieczki.

W przecigu trzech miesicy stoczono przeszo sto bitw i utarczek. Lecz

tak jak w naszem pow^staniu 1863 r. brak ogólnego strategicznego planu

czyni oddzielne zwycistwa bezowocnemi. tak samo byo i w irland.skiem

powstaniu. Tymczasem nowy wicekról irlandski. lord C.ornwallis. któremu

oddano take gówne doAvództwo nad armj. jeden z najlepszych ówcze-

*) I,W tym wypadku ocalio Aiigij;; to, e Irlandczycy i Francuzi nio mogli po-

rozumie si co do warunków pomocy, jak ci ostatni mieli da. Pierwsi wprawdzie

clicieli mie rzeczpospolit, ale chcieli, aeby ta rzeczpospolita bya zupenie niepod-

lega : drudzy za wymagali, aeby a rzeczpospolita staa si czci rzet-zypospolitcj

francuskiej". Str. 260. T. 20. Histoire d'Angleterre,- du docteur John Lingard ; i-onti-

nue depuis la revolution de 1688 jusqu'en 1837 par M. de Marli-s. A Paris. 1838.
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siiycli jenora()vv anj,'iolskicli. nakreli znakomity pkm dziaaina pizeciwko

powslaiicoin.

Fiaiuii/i. kloiycli dyplomacja angielska zwod/ia przez kilka miesicy,

zdecydowali si ta pomoc Irlandczykom dopiero wówczas, kiedy reszta

tiddzia('>w powslaiiczyeh, osaczona w górach, przyja amnestj. pomoc,

którii dali. nie bya jednorazowa i nie wynosia razem wicej nad kilka

tysicy ludzi. IJya to nieszczliwa wyprawa HLiml)ert'a w kocu sierpnia

i w kilka miesicy póniej równie nieszczliwa wyprawa jeneraa Hardy.

Wolf Ton, którego Anglicy, po kl.sce Hardy'ego pojmali, umar w wi-
zieniu, scyzorykiem podernwszy sobie gardo.

Zemsta Anglików bya straszna. Ohydne okrócieslwa. popenione

przez nich, podobne byy do tych, jakich dopuszczali si Rosjanie po 1S68

i 1864 r. Tak jak Polsce odebrano resztki samoistnoci, tak te postpiono

i z Irlandj. W 1800 r. przyczono j zupenie do Anglji. Lecz jak

w Polsce osw'Obodzenie i uwaszczenie wocian pozostao wanym na-

bytkiem spoecznym, tak te w Irlandji czciowe wyzwolenie katolików

i zaprowadzenie swobód angielskicli zrównowayo w znacznej czci
klski poniesione. Przytem stojcy podówczas u steru rzdowego, mowie
stanu angielscy, minister Pitt, lord Gornw^allis i lord Castlereagh, zobo-

wizawszy si niejako moralnie w^ynagrodzi Irlandczykom zniesienie parla-

mentu zupenem równouprawnieniem katolików, spraw t postawili na

porzdku dziennym.

IX.

Anglja i Szkocja.

a) ANGLJA.

Hewolucja francuska, znalazszy grunt przysposobiony w Anglji, wy-

woaa w niej poruszenie ludowe, które przestraszyo tameczn arysto-

kracj i plutokracj. Wypadki irlandskie poruszyy przygase namitnoci

i tradycyjn nienawi plemienn. Przewodnie klasy przyklasny antire-

wolucyjnym okrzykom Purke'go i podday si dyktaturze modszego Pitta,

kt(')ry dla zamania rewolucji w domu, wypowiedzia wojn rzdowi re-

wolucyjnemu we Francji.

Na rewolucyjne usposobienie umysów ludu angielskiego, a zwaszcza

w wielkich miastach, wpyny: rozruchy ludowt; (17(Vi do 1782 r.),

wywoane nieprawnem postpowaniem rzdu i parlamentu wzgldem pu-
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blicysty i deputowanego, .lohna Wilkes"a; Listy .lunjusza, które sprawiay

piorunujce wraenie i uderzay z ca si w^ arystokratyczno-fcudalno

instytucje; wojna amerykaska i spowodowane przez ni wietne mowy
starszego l*itta, Pratfa, Sioridana, 15urke'go i Foxa, którzy bronili sprawy

wonoci i szerzyli demokratyczne pojcia ; wreszcie synna sprawa gu-

bernatora Indyj Wsciodnich, Warrena Hastingsa. Stronnictwo whigów,

janiejce licznym pocztem znakomitych mówców, domagao si reformy

wyborczej. IMtt modszy uwaa j niejako za spraw, przekazan sol)ie

przez ojca, lorda Chathama. Ksie l^ichemond ju w 17HI r. gorliwie

propagowa zasad powszechnego gosowania. Wielu byo zwolenników

ustroju republikaskiego. Szczególnie odznaczali si w tym wzgldzie uni-

tarjusze, którzy odczuwali silnie swoje upoledzenie polityczne.*) Dr. Pricstley

i Dr. Kichard Price, obaj unitarjusze, synli z wielkiej swej nauki. Kry-

tyka ekonomiczna Price'a wskazywaa ju na rozwój kapitalistycznego

ustroju w Anglji.**) «Nowoczesna polityka — pisa — faworyzuje wy-
sze klasy; nastpstwem tego bdzie, e wczeniej lub póniej cae królestwo

skada si bdzie z dentlmenów i ebraków, z panów i niewolników*.

W tyme czasie l)yy nauczyciel, Spence, kreli, jakiem ma by wzorowe

pastwo. Hya to rzeczpospolita, bez wojska staego, z parlamentem co-

rocznie wybieranym przez powszechne gosowanie, zapewniajca wszystkim,

w tej liczbie i kobietom, równo polityczn, uznajca ziemi jako wasno
pastwa czyli narodu. Wyznawcy Spencea zorganizowali w T^ondynie

Towarzystwo filantropów i w 1787 r. prowadziU do czynn

agitacj w sprawie unarodowienia ziemi. W celu przeprowadzenia rady-

kalnych zmian w ustroju spoecznym, utworzyo si w 1788 r. Towa-
rzystwo rewolucji, którego prezydentem zosta lord Stanliope. jeden

z gównych jego zaoycieli.

Wiadomoci, nadchodzce z Francji o wzmagajcym si tam ruchu

rewolucyjnym, przyjmowano w Anglji z wielkiem wsp;')lczuciem. « Wszystkie

pisma publiczne codziennie napeniay si pochwaami mstwa ludu fran-

cuskiego, a na ulicach wszystkie okrycia gowy byy ustrojone we wstki
trójkolorowe*.***) Francuzi w oczach Anglików z pogardzonych niewolników^

*) „Jaka rónica midzy ustaw polsk, a intolerancj rzdu angielskiego, gdzie

na baiib wieku dzisiejszego, tyle ludzi rónego bdcych wyznania, gd/ie Prystley

i doktor Pryce, dla tego, e s nieknnformici, wstpu do urzdów i reprezentacji naro-

dowej mie nie mog!" Str. 212. O ustanowieniu i upadku konstytucji 3 maja. Bibljo-

teka Mrówki. T. 147—151.

**) Str 751. Erster Band. Das Kapita. Kritik der politisehen Oekonomie von

Karl Marx. Hamburg. 1883.

***) Str. 369. T. III. Histoire Pittoresque d'Angleterre — par M. le baron de

Roujoux. Troisieme edition. Paris 1839.
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\\yro:li iia li(iliai('it')\v. kt(')ry(li czyny zapowiadaj szczcie lodzajitwi

ludzkiemu.*) To (-aoj Anj^dji organizouaty si kluhy deinykratyczne i coi-az

iiatarczywioj doina.uay si lerormy \\'yi)orczi!j i rozszerzenia praw poli-

t*\/:nycli Indu. Kiedy nadesza wiadomo o wziciu Hastylii. w Londynie

i wielu innych iniasladi an^neiskicli uroczycie wicono len wyj)adek.

W Hirmin-^liamie wyhueliy nawet silne rozrucliy : lud rzuci si lam na

klnliy anliiewolucyjne i podoy ogie pod «.Mnac!iv. w których one si
zi;ajdoway.

Wrzenie to rewolucyjne ludu angielskiego pr/,estraszyo lanllordów

i kap!ta'is['')w. Spostrzeono, e rewolucja Inincuska nie chce zadowolni

si parlamentaryzmem angielskim. Deklaracja praw czowieka przejmowaa
ju zgroza. lUirke i 1'iU. wtórujc arystokracji i huruazji. z ohurzcMiiem

o niej mówili: Hurke widzia w niej najwaniejsz przyczyn klski pa-
stwa Irancuskiego i konieczne nastpstwo strasznych wojen dla Europy;

riil nazywa j straszn zasad. kt<')ra ludzi ciemnych popycha do obale-

nia wszelkiego rzdu. praw. wasnoci, religji i porzdku. *ostanowiono

przeciwdziaa wpywowi francuskiemu, zoliydzajc i omieszajc rew(jlu:'j

francusk, tumic objawy wolnomylne w samej Aiiglji. rozdmuchujc na

nowo przygas niech narodow, straszc widmem rzezi potwornej. Nie

wahano si nawet pchn nar(')d angielski do dugiej i uciliwej wojny

z narodem francuskim.

Smutne zadanie tumienia wolnej myli w narodzie angielskim i pod-

niecania jego narodowej nienawici, przyj na siebie znany dawniej

z wolnomylnoci swojej, obroca Amerykan'')W. lrlandczyk()W i katolik()W.

stn-owy oskaryciel Warrena Haslingsa. Edmund iJurke. wietny m>')Wca

i znakomity publicysta. \\^ giuncie nigdy on me by szczerym ludowcem,**)

ale widzia, e w stronnictwie wighów. ktiJre zreszt nie byo take ludo-

wem, najwaciwsze miejsce dla jego rozumu, zdolnoci i wiedzy. Rewo-
lucja francuska, rozrzucajca iskry zapalne po wszystkich krajach i gro-

ca spaleniem lego parlamentaryzmu, w kt<)rym zdoby wietne wawrzyny,

obudzia w nim dawne wstrty, a wysoko stanw.szy na drabinie spoecznej.

*) „Rewolucj franousk uwaano wogóle w Wielkiej Brytanii jako wrób przy-

jazn szczciu rodzaju ludzkiego. Dotd Anglicy aowali Francuzów jako niewolników

i pogard/.ali niemi : teraz peni filantropii wolnornylnej, ciesz si widzc ich wyzwo-

loneini i szczliwemi z wolncci podobnej do naszej". Str 191. Vie politiue, littóraire

et prive de Charles-James Fox. Ouvrage traduit de lAngLiis Paris. 1807.

**) Biograf Sheridana, Tomasz Moore, powiada, e Burk „rae/ej skutkiem oko-

licznoci, anieli z wasnego wyboru lub popdu przywiza si do polityki stronnictwa

ludiiwego. W samej za rzeczy nic w nim nie bj o demokratyi-ziiego, oprócz pochodzenia

Wszy-lkie jego upodobania zwracay si ku temu, co byo wietne i samowolne". Str.

C73. T. If. Mmoires sur la vie privep, politiiiue et littórnire de Richard Bcinsley She-

ndan par Thouias Moore, traduifs de i anglais par J. T. l'arisot. Paiis. MDCCCXVI.
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sam raczej niój^ ii/ycza innym pomocy, anieli jej potrzel)owa. Wliitym

1790 r. (Hwarcie owiadczy si w parlamencie wrogiem rewolucji. Owiad-

czenie to rzuci Foxowi na kilka jego sów przyjaznych prz(!wrotowi

francuskiemu. Wówczas to lakzc potpi deklaracj praw czowieka. Iloz-

poczwszy w parlamencie walk przeciwko zasadom rewolucyjnym, pro-

wadzi jit take na polu publicystycznem. W listopadzie tego samego

roku ogosi on KefUictions on tlie Kevolution in France i td.

I*owodzenie tej ksiki l)yo olbrzymie: w cigu jednego roku sprzedano

jej ;R)000 egzemplarzy. Wszyscy królowie europejscy wysali z Pilnilz

autorowi powinszowania i tabakierki. «.)est to ksika, któr kady gen-

tleman powinien czyta — mawia Jerzy iii, rozdajc przyjacioom

adnie oi)rawne egzemplarze. — Uniwersytet dubliski nada Hurkemu

nowe tytuy, a uniwersytet oksfordski przez Windiama przesta mu adres».*)

Wywdzicza si za to Ikirke. uderzajc z coraz wiksz gwatownoci

na rewolucj, jej zwolenników i wogóle postpowców. Zerwawszy z wig-

hami, zaparszy si nawet przyjani Foxa. oskara on teraz dawnyci

swoich sprzymierzciiców i przyjació o zdrad interesów narodu angiel-

skiego, «sta si teroryst ze strony arystokracji zaatavowanej i mówi

tylko o rodkach surowych i -krwawych*.**)

Uwagi nad rewolucj francusk Burkego zrobiy ogromiui

wraenie. «Na wahajce si ju stronnictwo wighów — powiada Tomasz

Moore — wywary one taki skutek, jak ów gos, od którego w ruinach

Rzymu mury pkay*.***j Demokraci czuli si ciosu i zgodnie wystpili

z ojron zasad rewolucyjnych. I:*isali przeciwko dzieu Burkego: domnie-

many autor Listów Junijusza, Francis; znany obroca kiasy robo-

tniczej, Price ; synny lizyk i chemik. Dr. Briestiey
;
gony z czasów walki

an"5eryka.skiej o niepodlego, Tomasz Payne; Mackinto-sch. Tomasz Bayne,

odpowiadajc Burkemu. napisa w 1791 r. synne swoje Rights of man
(Brawa cziowieka). za który zosta skazany sdownie, ale kara nie do-

siga go, poniewa wyjecha do Francji, gdzie ywy wzi udzia w ruchu

rewolucyjnym. Dzieo Mackintosha : Vindiciae gal licanae zdobyo

wielki rozgos i zapewnio autorowi ogromny wpyw w obozie postpo-

wym. Lord Stanhope czyni take gwatowne wyrzuty Burkemu z p(jwodu

jego mowy w parlamencie, w której oskaryciel niegdy Warrena Hastiiigsa

teraz oskara Towarzystwo konstytucyjne i Towarzystwo
r e w o 1 u c j i o dnoci zdradzieckie.

*) Str. 386 i 387. L'Angleterre au dixbuitie!ae siewie — par M. Charles de

Rmusat. T. II. Paris. 1856.

**) Sir 296. Le Dix-huitieme sieele en Angleterre par M PhiJarete Chasles.

Paris. 1846.

***) Str. bS, T. II 1. c.
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Kiedy Burk w lutym 1790 r. ozwa si wrogo przeciwko rewolucji,

Shoridan ohurzony do ywego reakcyjnym tym krzykiem, wychodzcym
7. dotyclic/asowego liberalnego ohozu, nazwa Burkego dezerterem. Wkrótce

ilczerterów tych byo wicej, .lu w marcu tego roku, kiedy postawiono

wniosek reformy parlamentarnej, jeden z wigliów, Windham opar si

wnioskowi, zapytujc: czyli naley naprawia dom w czasie burzy? 1'rze-

i;ieni terorem francuskim, wighowie umiarkowani coraz bai'dziej zbliali

si do stronnictwa ministerialnego. Wyrok mierci na Ludwika XVI zde-

cy^lowa ksicia Portlanda z licznemi przyjaciómi zerwa z wighami. l'o-

zoslalycli nielicznych czonków tego stronnictwa nazywano wighami-
jakobinami. Ale i ci nie mieli w sobie nic podobnego do jakobinów

francuskich. Fox sprzyja rewolucji francuskiej wicej z temperamentu,

(irey z ambicji modzieczej, anieli z gbokiego przekonania. Fox nie

przystpi przecie do Towarzystwa przyjació ludu, zaw^izanego

w 1792 r., chocia zaoycielami tego towarzystwa byli jego przyjaciele

polityczni, iSheridan, Grey, Whitebread ;
w maju 1 798 r., kiedy odbyway

si rozprawy nad wnioskiem reformy parlamentarnej, chocia popiera

przedstawiony w tej sprawie wniosek, owiadczy jednak przytem, e niema

od niego w caem królestwie wikszego przeciwnika przedstawicielstwa

powszechnego, a Umow Spoeczn — Rousseau nazwa przesadnem

dzieem przesadnego francuskiego pisarza. Grey, kiedy w 1807 r. wszed

do izby parów, okaza si niemal takim samym arystokrat jak i inni.

Wielkie stronnictwo wighów, które na pocztku rewolucji francuskiej liczyo

IGO czonków w izbie gmin, w 1799 r. zaledwie zdoao « zebra dwa-

dziecia pi gosów, by utworzy najsilniejsz mniejszo przeciwko rz-

dowi*.*) Upadek ten stronnictwa wighów by wielk klsk sprawy wol-

noci. Aczkolwiek Ijowiem zoone z udzi przewanie pochodzenia arysto-

kratycznego, hodowao ono zasadom postpowym i uwaao przeprowa-

dzenie reformy parlamentarnej za jedno z najgówniejszycli swoich zada.

Z przeprowadzeniem za reformy parlamentarnej, weszyby do izby gmin

nowe ywioy, które mogyby stworzy nowe stronnictwo, z pochodzenia

i interesu wicej demokratyczne. Pitt zrozumia to dobrze i dla tego ze

zwolennika reformy parlamentarnej, sta si jej przeciwnikiem stanowczym.

Propagand umysow Burkego [*itt modszy popiera swoj pcjlityk,

kt()ra przybieraa cechy coraz bardziej reakcyjne. Pocztek jego reakcyjnej

polityki uwidocznio przeladowanie sdowe Payne'a. P>skine za obron

l*ayne"a straci wówczas posad prokuratora. Pewny ogromnej wikszoci

w izbie gmin, Pitt stawa si coraz zuchwalszy w swych wymaganiach.

Pierwszy cios skierowano na wolno prasy. Odezwa królewska nakazywaa

*) Str. 459. T. III Histoiie de la littóraturo anglaise par H. Taine. Paiis 18(i3.
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konfiskat dzie pndliurza.jcych i pociganie ich autorów do odpowiedzial-

noci sdowej. Aeby zohydzi zasady rewolucyjne, wywoywano dziejow^

nienawi przeciwko Francuzom i przedstawiano ich zwolenników jako

ludzi, którzy zostali zotem (rancuskiem przekupieni. Wyszydzano i wy-

drwiwano postpowców w dzienniku satyrycznym, Anti-.l a kóbin,

któremu nadawa kierunek sam Fitt. 1'odijurzano pospólstwo przeciwko

unitarjuszom i dokazano tego, e w 1791 r. zburzyo ono mieszkanie

(wraz z laboratorium i narzdziami) Dr. l^riestley"a, w którem zgromadzeni

unitarjusze obchodzili rocznic wzicia Hastylji. Ministerstwo otwarcie oka-

zywao niech rzdowi francuskiemu i przygotowywao si do wojny.

Aeby utrudni stosunki angielskie z Francuzami i zabezpieczy si od

wpywu propagatorów irancuskich, ministerstwo w kocu grudnia 1792

r. wnioso 1)111 o cudzoziemcach (alUen bill), na mocy którego mogo do-

wolnie ich wypdza i internowa, i na pocztku 1793 r. uzyskao dla

niego ogromn wikszo w izbie.

Uformowawszy koalicj monarchiczn przeciwko Francji, Pitt 12

lutego 1793 r. zada od izby deklaracji wojny. W mowie, któr popie-

ra to danie, przedstawi jako gówmy do niej pow^ód, dekret rzdu fran-

cuskiego z dnia 19 listopada 1792 r. « Dekret 19 listopada, ofiarujcy

braterstwo i przyja wszystkim krajom europej.skim, chccym odzyska

wolno — powiada Pitt — jest czynem wrogim przeciwko wszystkim

rzdom. .Jestto zasiew niezgody i buntu w caej Europie*.*)

Opozycja, pojmujc dobrze, jak cikiem i trudnem stanie si jej po-

oenie, w razie wypowiedzenia wojny Francji, jak spotnieje przytem

reakcja, opieraa si wszelkiemi siami daniu Pitta. Fox wietn powie-

dzia mow w tym przedmiocie 15 lutego. Wykazaw^szy niesprawiedliwo

samej wojny, zw^róci szczególn uwag na oliud i przewrotno króla

pruskiego, z którym Anglja miaa si zwiza przymierzem. Przypomnia

izbie, jak przewrotnie postpi król pruski z Polsk. Z tego wzgldu ob-

szerniejsze podam ustpy z jego mowy.

Skreliwszy « okropny, straszny czyn» najazdu na Polsk i obalenia

konstytucji 3 maja i przedstawiwszy obudne postpowanie króla pruskiego,

Fox zwróci si do ministrów. <!• Pytam — woa — czy moemy teraz

usprawiedliwia nasze przymierze z Prusami, które ju raz pogwaciy

wszelkie zasady, wszelkie traktaty, wszystko co jest wite ? I nam jeszcze

mówi o Francuzach i Ijraku dobrej wiary z ich strony > .
— P(')ki królowi

pruskiemu potrzebn bya rewolucja polska, « dopóty zasady Polaków wy-

daway si mu chwalebne; lecz kiedy ten nieszczliwy kraj zosta zdo-

*) Str. 285. T. IV. Reeueil de diseours prononees aii pailement d'Angleterre par

J C. Pox et W. Pitt. A. Paris. 1819.

14
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byty, kiedy wpad w moc swego wroga, wówczas król spostrzeg, e pa-

noway tam zasady podobne do zasad rewolucji francuskiej, niebezpieczne

dla kadego rzdu i burzce spoeczestwo. I w-jaki spos(')b ocali Polaków

od tego niebezpieczestwa? Najedajc take ich kraj i zabierajc im

miasta: Toru i (idask». — « Pytam, nie jest e ten najazd, pogwace-

niem praw narodu tysickro okropniejszem od postpowania Francuzów?

A tymczasem czymy si temu sprzeciwili? Czymy robili jakie przedsta-

wienia ? Najazd na Polsk tem si wyszczególnia, e mocarstwa najezdnicze

nie doznay same adnej napaci, nie miay wic tego powodu co Francja.

I tak, król pruski naprzód obmyla i wykonywa najazd na Polsk, któr

zobowiza si by broni; nastpnie skierowywa swe dze najazdu ku

Francji i zostaje odparty. Có si dzieje? Wzmacnia swoje armj nad

Renem? Nie. Idzie szuka odwetu na Polsce i zabiera jej twierdze, pozo-

stajce bez obrony*. Mówca wytyka ministrom, e nie kierowaa niemi

adna myl równowagi politycznej w Europie, chocia udawali, e cile

jej przestrzegali. «Czy Anglja — zapytywa — bdzie moga dopuci

kiedykolwiek, aeby j brano za jedno z mocarstwami, które uoyy
rozbiór Polski ? Czy nie oburza si ona na same myl zostania spólniczk

tej konfederacji królów?**)

W mowie 25 kwietnia Fox znowu wykazywa obud ministrów,

motywujcych konieczno wojny z Francj. «Utrzymujc — powiada —
e chcemy zwalcza fakcj tyranji, powinnimy strzedz si, abymy sami

nie utworzyli niebezpiecznejszej » .**) «Anarchja moe by tylko czasowa;

tymczasem wiemy z dowiadczenia, e despotyzm bywa trway...****)

«Dziaamy wic w tej chwili wspólnie z burzycielami Polski — mówi

z gorzkim wyrzutem — samimy przyczynili si nawet do jej rozbioru,

poniewa szukajc ich pomocy w wojnie, któr wydajemy zasadom fran-

cuskim, sami dajemy im pretekst i rodek podziau Polski ».****) « Pozwo-

lenie na podzia Polski, które wyrazilimy w naszem milczeniu, powinno

wszdzie obudzi ambicj i brudn chciwo*.*****)

Fox ile razy gromi obudn polityk ministrów wzgldem Francji,

tyle razy z wyrzutem stawia im przed oczy rozdart Polsk. < Kiedy roz-

waam — mówi 21 stycznia 1 794 r. — system przyjty przez mocarstwa

europej.skie, kiedy rozmylam nad haniebnem postpowaniem Rosji i Prus

wzgldem J^olski, przyznaj si, e dr pomimowoli nad losem Europy,

poniewa jestem przekonany, e wszelka potga nie jest trwa, jeeli nie

*) Str. 7 i 8. T. XI. 1 e

**) Str 63.

***) Str. 64.

****) Str. 64 i 65 1. e.

*=»***) Str. 67.
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opiera si na sprawiedliwoci. A takiem jest ich dzieo. I jeeli mocarstwom

europej.skim grozi dzisiaj niel)ezpieczestwo, to pochodzi takowe z ich

wasnej winy : przyczyna la rozkadu paiistw, jest to wyrzeczenie si za-

sad honoru i susznoci, które o wiele jest niebezpieczniejsze od wszelkiego

jakobinizmu francuskiego*.*) «.laki postpek, biorc w uwag w.szystkie

bdy jakobinów francuskich i ich klubów, da si porówna z postpkiem

króla pruskiego wzgldem Polski?* — zapytywa Fox 16 marca. — «Nie

tylko — powiada dalej znakomity mówca — zachca on Polaków do

uoenia konstytucji, ale winszowa im, e utworzyli monarchj dziedziczn

w domu jednego z jego krewnych, elektora saskiego. W rok póniej,

z bezwstydem bezprzykadnym owiadcza, e ten nowy ustrój obraa

lU)sj, i e z tego powodu uwaa si on w prawie do poczenia si

z ni przeciwko Polsce. Zaiste, wystarcza to, abymy si mieli z nim na

ostronoci*.**)

To co przeczuwali postpowca, sprawdzio si. Wraz z rozpoczciem

si wojny z Francj, dowolno rzdu rozmoga si i rozzuchwalia.

W marcu 1798 r. rzd przedstawi bill o korespondencji buntowniczej.

Daremnie Fox dowodzi, e rzd mówi o moliwym rokoszu i objawiajcem

si jakoby w narodzie usposobieniu rewolucyjnem, jedynie w celu po-

wikszenia swojej wadzy, i przestrzega parlament, e rzdy ministerstwa

stan si samowadnemi ; daremnie Erskine dzielnie popiera Foxa w tej

walce jego przeciwko billowi; — bill przyjto 9 kwietnia wikszoci

154 gosów przeciwko 53. Istotnie, przepowiednia Foxa zicia si. Rozpo-

czy si liczne rewizje i aresztowania. «Wydawano rozkazy uwizienia

tak hojnie, jak niegdy dom Burbonów wydawa lettres de cachet*.***)

Pomidzy innemi uwiziono take. Horne Tooke'a, eksksidza, agitatora

ludowego, który usiowa wytworzy ludowe stronnictwo i stawa w West-

minster'ze nawet jako kandydat do parlamentu przeciwko Foxowi. Z za-

branych papierów i z zezna ledczych wywnioskowano istnienie spisku,

i ordziem królewskiem zawiadomiono o tem parlament 12 maja 1794 r.

Rzd utrzymywa, e do spisku naleay rozmaite stowarzyszenia, zawi-

zane tak w Londynie jak i innych miastach, i e spisek dy do zmiany

konstytucji i do zwoania konwencji z przedstawicieli caego ludu angiel-

skiego. Na podstawie tego, Pitt zada zawieszenia habeas corpus.

Pomimo energicznego oporu Grey'a, Sheridana, Foxa, bill przyjto 27 maja.

Opozycja tyle tylko wymoga, e 18 czonków towarzystwa reformy parla-

mentarnej wypuszczono z wizienia. Rzd wytoczy proces uwizionym.

*) Str. 156.

**) Str. 182 i 183. Xl, 1. e.

***) Str. 306, Memoires historiques et critiques sur les plus eelebres personnages

vivants de lAngleterre. Traduit de TAnglais. A Paris. MDCCCIII. T. II.

14*
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We wrzeniu utworzono specjaln komisj, która w pa(lziei'nikii rozpo-

cza swoje czynnoci. l'ods(lnycIi oskarono o usiowania, majce na

celu powstanie. Proces rozpocz sie 19 listopada i trwa 5 dni. Erskine,

klory broni rooke'a, wywiza si ze swego zadania miao i z wielkim

talentem. Obwinionych uwolniono.

Zwolennicy rewolucji, nie uwaajc jeszcze; swojej sprawy za przc;-

gran, czynili wszelkie usiowania, by rozrusza naród angielski. W 1795

r. zaoono Stowarzyszenie Korespondencyjne w celu mnoenia

klubów rewolucyjnych i organizowania mityngów dla propagowania zasad

rewolucyjnych. Agitacja bya silna, i wrzenie ludu wzmagao si. Niecli

do kr()la objawiano gono; strzelano nawet do niego, kiedy raz jecha do

parlamentu. Ministerstwo skorzystao z tego (aktu i wnioso w listopadzie

bille wymierzone przeciwko stowarzyszeniom. Bille te wywoay silne

starcie si jjomiedzy opozycj i rzdem. Rozprawy nad niemi cigny
si od 10 listopada przez cay miesic. Opozycja wytya wszystkie siy,

bronic wolnoci. Fox, Sheridan, Er.skine wietne wypowiedzieli mowy.

Wikszo jednak potulnie skaniaa si ku ministrom. Fox rozjtrzony

przypomnia wówczas,, e wikszo w izbie nie jest jeszcze wikszoci
w narodzie. «.Jeeli te bille — powiedzia 23 listopada — pod wpywem
ministra zostan przyjte, wbrew yczeniu znacznej wikszoci narodu,

i jeeli poza cianami tej izby zapytaj mi: «co si naley robi ?» —
odpowiem: «nie chodzi tu ani o moralno, ani o ol>owizek, jedynie tylko

o ostrono; wykonywajcie te bille wówczas tylko, gdy zmuszeni do tego

bdziecie*. Bille te bowiem maj na celu zniweczenie konstytucji i stanowi

cz tego systemu, który wanie dy do jej zniesienia». Foxa przywoano

do porzdku. Na to odrzek on: «Wiem, e wyjawienie podobnych uczu

staje si przedmiotem faszywego tómaczenia, lecz nie dbam o nie. Za-

machy Sztuart(')W nie wymagay wikszego odporu jak te bille. Niezwyke

czasy wymagaj niezwykych owiadcze*. 1'rotestacj Foxa poparli jeszcze

(irey i Sheridan, który zauwaa przytem, i obowizkiem jest wezwa
Wszystkich, by si oparli systemowi teroru, zaprowadzanemu przez rzd.

W dw^a dni póniej opozycja zamanifestowaa swój opór wyjciem z sali.

Nic nie pomogo, liille przyjto ogromn wikszoci, a ostatniego dnia

(10 grudnia) Pitt wystpi z otwartem oskareniem Foxa o goszenie zda
niebezpiecznych i usprawiedliwiajcych zdrad.

Bzd, majc rozwizane re(;e, korzysta z tego. Wiezienia si zape-

niay. Dowolno i bezprawia staway si powszedniem zjawiskiem. Bez-

prawia wywoay nawet w 1797 r. bunty na flocie, lecz je poskromiono. Coraz

mniejszy opór stawiano rzdowi. Lecz Pitt nie by jeszcze zadowolony

i w czerwcu 1799 r. zada: «aeby uwizionych mona byo internowa

w rozmaitych punktach królestwa; aeby tych, co ulegn recydywie, wolno
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byo deportowa; aeby zakaza publicznego czytania ogosze i odezw;

aeby na ksikacli drukowanych oznaczano nazwisko drukarza i drukami;

aeby sporzdzono list istniejcych pras drukarskich, i kady kupujcy

czcionki obowizany ])y poda swoje nazwisko*. I na to przyzwolono.

Rzd wic wygra batalj i opóni w Anglji na czas pewny rewo-

lucj polityczno-spoeczn. Wolno, z której chepi si naród angielski,

ustpia miejsce systemowi absolutnego teroru. Nikt wyznajcy wolne

przekonania nie czu si bezpiecznym. Ani ogniska domowego, ani taje-

mnicy listowej nie szanowano. Szpiegostwo zucliwale wciskao si wsz-
dzie, nawet do stosunków rodzinnych. Zgromadzenia publiczne i mityngi

stay si spraw zakazan. Wojna z Francj. «najobrzydliwsza, najnie-

sprawiedliwsza i najokrótniejsza, jak kiedykolwiek prowadzia Anglja

z jakimkolwiek krajem*,*) przycisna strasznym ciarem 60 miljonów

funtów szterlingów podatków ludno pracujc. Cena pracy robotników

spada bardzo nisko, a natomiast renty landlordów podwoiy si, potroiy,

a wyjtkowo powikszyy si nawet o sze razy. Wobec tego wszystkiego,

dziwnie brzmi optymistyczny pogld Johna Russela, e skutkiem despo-

tyzmu rzdowego, «raaa w 1793 r. liczba jakobinów entuzjastów rozmno-

ya si w 1817 i nastpnych latach w setki tysicy malkontentów*, i e
«ciary podatkowe silniej usposobiy ludzi rozsdnych i prawych przeciwko

konstytucji ich kraju, anieliby to mogy zrobi w cigu stu lat mowy
obywatela Hrissot i deki^et listopadowy o braterstwie ludów*.**)

Lecz prd rewolucyjny, powstrzymany gwatownie na polu polity-

cznem, przenika ycie spoeczne i umysowe i wywoa mia i bez-

wzgldn krytyk podstaw ycia spoecznego i wielki polot poezji, która

ogarna swem tchnieniem rewolucyjnem wszystkie literatury europejskie.

W 1792 r. pojawio si dzieo p. t. Inuiry concerning poli-

tical justice, które miao uderzyo na istniejce instytucje spoeczne,

zwaszcza maestwo i wasno osobist. «Nigdy moe ksika tak po-

wana nie miaa tak wielkiej jeszcze liczby czytelników i prozelitów. Prze-

drukowano j potajemnie w Szkocji i Irlandji. Ludzie do najniszych klas

nalecy kupowali t ksik. W wielu miejscach skadano si razem,

aeby j kupi i czyta razem*.***) Krytyka ta miaa wywoaa bardzo

wane badania nad ludnoci i jej stosunkiem do rodków poywienia.

Godwin i Malthus byli przedstawicielami dwóch nieprzyjaznych sobie kie-

*) Str. 165. T. II. Henry Thomas Buckie. Histoiie de la eiyilisation en Angle-

terre. Traduetion autorisee — par A. Baillot. Paris. 18G5.

**) Str. 198. Essai sur Ihistoire du gouvernement et de la constitution britaaiques —
par le comte John Russel — tradult par Charles Bernard Derosne Paris. 1865.

***) Str. 315 i 316. T. I. Memoires historiques et eritiques.
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i-unków, które zwary si z sob. Umiejtno na tern zyskaa ogromnie.

Obu tym pisarzom powic osobny rozdzia.

Poezja angielska, pod wpywem prdu rewT)lucyjnego, wydaa dwóeti

poetów wielkoci pierwszorzdnej, liyrona i Shelley'a, którzy swemi utwo-

rami i yciem nawet protestowali przeciwko spoecznym stosunkom swego

narodu. Obaj zerwali z krajem ojczystym i pdzili ycie za granic.

Shelley by ziciem (lodwina i przyjacielem Byrona.

Znakomity piewca (iiaura, Manfreda, Don Juana, u progu swego

ycia napotkawszy straszny teroryzm w spoecznych i politycznych sto-

sunkach swego kraju, odwróci si z nienawici od urzdowego angiel-

skiego spoeczestwa. Kiedy starano si powszechnie zohydza wszystko

co francuskie, wysawia on Woltera i Rousseau i otacza uwielbieniem

Napoleona. I^^iedy za ten olbrzym upad, Byron — mówic wasnemi jego

sowy — uproci swoje polityk. « Teraz — pisa — miertelnie niena-

widz wszystkie rzdy ».

Shelley nie mia takiego wpywu jak Byron. Zanadto abstrakcyjny

i filozoficzny nie móg tak porywa wyobrani i roznieca namitnoci jak

jego przyjaciel. Za to w myli jest on wicej stanowczy i okrelony: zi
(lOdwina by republikaninem i komunist. Wydatny w tym wzgldzie jego

poemat: Królowa Mab, zosta zakazany w Anglji jako utwór niemoralny.

b) SZKOCJA.

1^0 krwawej klsce pod Culloden w 1745 r., Szkoci nie próbowali

ju zrywa unji z Anglj. Kiedy wybucha rewolucja francuska, byli oni

równouprawnionemi obywatelami poczonej monarchji. Wyjtkowe prawa,

zaprowadzone po 1745 r., zostay w 1782 r. zniesione. Unja z Anglj

przyniosa wiele ulepsze spoecznych i politycznych w ustroju caego

spoeczestw^a szkockiego. Dobrobyt materjalny i owiata rozszerzyy si

i wzmogy. I dla tego rewolucja francuska nawet nie zdoaa obudzi chci

wskrzeszenia dawniej odrbnoci. Najbardziej jej rewolucyjny poeta, Burns,

w kwietniu 1795 r. przypiewywa ochotnikom z Dumfries, e krzywdy

Bretonów przez nich samych tylko usunite by mog, i w ten sposób

w walce z Francuzami utosamia swój patryjotyzm z patryjotyzmem

pastwowym.
By moe jednak, e równouprawnienie i dobrobyt nie zdoayby

przemódz w Szkoach uczucia odrbnoci politycznej, gdyby nie sprzyja

temu etnograficzny podzia samej Szkocji. Skadaa si ona i skada jeszcze

z dwóch bardzo niepodomych do siebie czci: z Dolnej Szkocji, której
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inteligencja przyja mow angielsk, a lud uywa jzyka nalecego do

szczepu germaskiego, i (iórnej ISzkocji, z pochodzenia i jzyka celtyckiej

i zblionej do Irlandji. Dolna Szkocja jako ludniejsza, owiecesza i bo-

gatsza miaa przewag nad górn, a w tej waciwie najsilniejszem byo

zawsze uczucie niepodlegoci. Dolna Szkocja — jak widzielimy — wy-

daa nawet dwóch znakomitych ekonomistów: Hume'a i Smith'a, którzy

tyle blasku dodali umysowoci angielskiej.

Rewolucja francuska znalaza jednak na pocztku silny odgos

w Robercie Burns'ie, chopie z Ayrshire (Ploughman of Ayrshire) — jak

go rodacy nazywaj. Ulubiony ten pieniarz dolnoszkockiego ludu poszed

za przykadem Allana Ramsay a i Roberta Fergussona i pisa w ojczystym

jzyku. By to poeta tkliwy i filozof samorodny. «Po Wolterze, nikt

w przedmiocie religijnym nie by wicej szyderczy i zgryliwy ».*) Rewo-

lucj francusk wita z yw radoci. W jednej z swoich piosenek tak

opiewa drzewo wolnoci, postawione na placu Bastylji:

— Na tem drzewie ronie szczególny owoc.

— Cay wiat mógby powiedzie, ze to jego cnoty,

— Owoc ten podnosi czowieka ponad zwierz

— I sprawia to, ze czowiek poznaje sam siebie.

— Daj cz tego owocu chopu,

— A staje si on wikszy od pana.

-— Król Ludwik chcia ciad to drzewo,

— Kiedy ono byo jeszcze mae,
— Ale stra zerAvaa mu za to koron
— I jemu samemu cia gow.

Uczucia te, wywoane wspaniaym widokiem powstajcej powszechnej

wolnoci, wystygy wród szczku broni i okrzyków nienawici plemiennej.

. X.

Cesarstwo Niemieckie, Austrja i Prusy

— Komuz silniej si pier nie wzda bogiem uczuciem,

— Gdy blask soca nowego jutrzenka zajania nad wiatem,

— Gdy chodziy posuchy, ze ludzie radz o sobie,

— O swobodzie powszechnej, o prawach i bratniej równoci!

— Wtedy kady wyglda nowego ycia; te wizy,

— Co sobkostwa je duch narzuci krajom i ludom,

— Rozpryskiwa si zday, i wszyscy z tskna nadzieja

— Spogldali na zachód, ku wielkiej wiata stolicy.

*) Str. 439. Taine. Hist de la lit. angl.
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— Czy nazwiska t^ch mów, zwiastunów wieci radosnej,

— Saw nie rozbrzmieway na caym ziemi obszarze '?

— Czy nie przybyo kademu otuchy w seren i wiar}'?

— Nas ssiadów najbliszych, ogarn zapa ogólny.

— Rozpocza si wojna, cigny tumnie z za Renu
— Zbrojnych Franków zastp}'; lecz niosy nam przyja, nic walk,
— Wznoszc drzewa wolnoci i dajc ludom rkojmi
— Wasnych rzdów swobodnych. — Wic wszyscy w szale uniesie

— Jli gromadzi si tumnie okoo nowego sztandaru.

— I tak owi przybysze podbili mczyzn dzielnoci,

— Potom serca niewiecie pont i wdzikiem rycerskim.

— Lejsze si nawet wyday ciary wojny niszczcej,

— Bo nadzieja przed nami igraa w zudnej postaci,

— Wabic umys i wzrok ku szlakom tym nowoodkrytym

:

— Cudne to byy chwile, bo w nich wydao si bliskiem

— I moliwem to wszystko, co szczytem jest dobra i prawdy.

Tak opisuje (loethe W swoim poemacie Hermann und Dorothea
pierwsze wraenia rewolucji francuskiej na ludno niemieck.

Istotnie, wraenie byo silne. Inteligencja widziaa w rewolucji fran-

cuskiej brzask rozpoczynajcej si epoki wolnoci ; *) pospólstwo z mniejsz

ulegoci dwigao brzemi rozmaitych ciarów. Nad Renem wszczy
si poruszenia ludowe. W caych Niemczech tu i ówdzie gromadziy si
kupy wocian, które musiano rozpdza. W Tyrolu doszo do rozrucliów.**)

Wocianie nie chcieli odbywa paszczyzny i sprzeciwiali si temu si.

W Minii uyto przeciwko nim wojska: jednego wocianina ukarano mierci,

siedmiu cikiemi robotami w twierdzach i domach roboczych.***) Nie-

darmo .lózef 11 pisa do Katarzyny 11. e trzeba by w gotowoci do ga-

szenia poaru, który si szerzy, l^rzeciwko podegaczom domagano si
surowych kar. Brat cesarza a zarazem mistrz zakonu niemieckiego i elektor

koloski, arcybiskup Maksymiljan, chcia nawet, aeby w pewnych razach

skazywano na mier Francuzów i Niemców, rozpowszechniajcych zasady

demokratyczne i przeciwne cesarstwu.****)

Rewolucja francuska, znoszc prawa feudalne, naruszya prawo

wadców niemieckich w Alzacji i Lotaryngji, Wadcy ci odwoali si na

pocztku 1 790 r. do cesarza niemieckiego z prob o pomoc ; wielu ksit

*) „Kiedy pierwsze wybuchy 1789 r. nastpiy, entuzjastyczny poryw pochwyci
nawet zasuszonych publicystów..." Str. 270. Erster Band. Deutsche Geschiehte vom Tode

Friedrichs des Grossen bis zur Griindung des deutschen Bundes. Von Ludwig lliiusser.

Berlin. l869. Tame patrz przytoczone ustpy ze wspóczesnych broszur.

**) Str. 13S. Zweiter Band. Die deutschen Miiehte \uu\ der Fiirstenbund — von

Leopold von Rank. Leipzig. 1872.

=**) Str. 257. De Francfort sur le Mein, le 14 septembre (1790). Mercure llisto-

rique et politique de Bru.\elles.

****) Pfister. Histoire d'Allemagne. Str. 245, X.
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wnioso skarc do sejmu w Ratyzboiiie. Rozpoczta si z tego powodu

korespondencja pomidzy cesarzem i kr(')lem Irancuskim. Zgromadzenie

Narodowe francuskie okazywao ci wynagrodzenia poszkodowanycli, ale

ani chciao ani mogo przywraca dawnych przywilejów. Wprawdzie, jedni

wadcy gotowi hyH przyj wynagrodzenie; ale znowu inni, zwaszcza biskupi

i wielki mistrz zakonu niemieckiego, omielani i pobudzani przez emigran-

tów francuskich, nie zgadzali si na adne ustpstwa. Emigrantom za
chodzio o to. by wywoa koniecznie wojn krzyow przeciwko rewolucji.

Uwizienie Ludwika X\n silnie poparo ich zabiegi. W Wiedniu zabroniono

cokolwiek i jakkolwiek pisa o rewolucji francuskiej ; noty Kaunitza przy-

bray ton grony; miujcy pok(')j cesarz Leopold 11 w okólniku, adreso-

wanym z Padwy do wszystkich dworów europejskich, spraw Ludwika

XVI zespoli z interesem wszystkich monarchów europejskich ; król pruski

zaniecha swojej antiaustryjackiej polityki i, zapaliwszy si wrogiem uczu-

ciem dla rewolucji francuskiej, marzy o roli Agamemnona Europy mo-

narchieznej ; Katarz\iia II pchaa gabinety wiedeski i berliski do czyn-

nego wystpienia. Szczególnie Frydrykowi Wilhelmowi limu podobaa si

rola Agamemnona. Z uporem tpego umysu napiera on na rozpoczcie wojny

z Francj. W Padwie w lipcu 1791 r. ju uoono umow co do wyna-

grodze, majcych nastpi kosztem Francji i Polski.

W drugiej poowie sierpnia (25—27) tego roku Leopold II i Frydryk

Wilhelm II zjechali si w Saksonji na zamku \v Pilnitz. Byli tam take

nastpcy tronu austryjackiego i pruskiego. Z wychodców francuskich

przybyli: hrabia d'Artois (póniejszy Karol X), eksminister Calonne, markiz

de Bouille, ksi de Polignac i inni. Dwór moskiewski przysa ksicia

de Nassau. Tam monarchowie niemieccy, których w^ychodcy francuscy

zapewniali o niezawodnej pomocy, jak ci znajd w samej Francji,

postanowili rozpocz zbrojn walk w celu oswobodzenia króla francu-

skiego i przywrócenia mu dawnej wadzy. W kocu wrzenia w Wiedniu

a na pocztku lutego 1792 r. w Berlinie stan formalny traktat pomidzy

cesarzem Leopoldem i królem pruskim.

Wyniose noty Kaunitz'a, a zwaszcza ostatnia, w której mówi, e
naród francuski powinien zaj si poskromieniem przedsiwzi szalo-

nego i krwawego stronnictwa, które gwaci wolno swego prawnego mo-

narchy i lekceway najwitsze obowizki, — przypieszyy wypowiedze-

nie wojny, które nastpio 26 kwietnia. Pierwsze powodzenia austrjackie

rozzuchwaliy sprzymierzeców. Po w^ziciu Longwy i Yerdun, «nikt nie

wtpi — pisze towarzyszcy wojskom niemieckim (loethe — e wkrótce

w Chalons i Epernay powetuj one sobie dobrem winem dotychczasowe

przykroci.* *) (Joethe rozci nawet i naklei na papier map, przedsta-

*) Str 16. T. 27. Goethes sammtliche Werke. Stuttgart. 1869.
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wiajc drog di) Parya, pozostawiajc marginesy dla swoich notat. Wiemy
jednak, e sodkie nadzieje rozkoszowania si winem szampaskiem spezy

na niczeni. l*o porace pod Valmy, ksi Hrunwicki musia cofa si

jak niepyszny, a z opowiadania (loetliego wiemy, e nawet o clileb nie

byo atwo. Kiedy Prusacy cofali si, Custine wtargn do cesarstwa nie-

mieckiego i owadn Moguncj.

Moguncja staa si teraz ogniskiem ruchu rewolucyjnego niemieckiego,

a .lerzy Forster jego dusz.

.lan .lerzy Adam Forster, chocia naley do klasycznych pisarzy nie-

mieckich, by, skutkiem okolicznoci swego ycia, prawdziwym kosmopolit.

Urodzony w Polsce pod (Idaskiem (w 1754 r.), jedenastoletnim chopa-

kiem wyjecha wraz z ojcem do Rosji, lecz wkrótce uda si do Anglii,

odby z Cookiem podró na okoo wiata, nastpnie mieszka w Paryu
i w Holandji, póniej by profesorem nauk przyrodniczych w Kaselu, w 1784

zosta powoany do Wilna na profesora. Rewolucja francuska zastaa go

bibliotekarzem w Moguncji.

Lubo Forster w póniejszym czasie objawi to przekonanie, e naród

niemiecki nie dojrza by jeszcze do wolnoci *), to wszake myl repu-

blikaska miaa licznych zwolenników w klasie wyksztaconej niemieckiej,

zwaszcza w pastwach katolickich. Istnia tara a do 1784 r. zakon Ilu-

minatów, zaoony w Ingolsztadfcie w 1776 r. przez Adama Weishaupta.

Pomidzy iluminatami byy nawet gowy koronowane; z pisarzy niemie-

ckich, pomidzy innemi, naleeli do nich: (ioethe i Herder. Szczególnie

dwa miasta roiy si iluminatami: Moguncja i Frankfurt nad Menem. Zakon

iluminatów, rozpoczwszy od agitacji przeciwko jezuitom, uleg prdowi

reformacyjnemu swego stulecia i szerzy zasady wolnomylne. Dawniejsi

iluminaci powszechnie witali rewolucj francusk jako jutrzenk ogólno-

ludzkiej wolnoci.

Wkrótce po wejciu Custine'a do Moguncji, 23 padziernika utwo-

rzyo si tam towarzystwo Przyjació wolnoci i równoci
(Freunden der Freiheit und (ileichheit), do którego z wydatniejszych oso-

bistoci naleeli: Forster, Jerzy Wedekind — znakomity lekarz i pisarz**),

lilau, profesorowie — Hoffmann i Metternich. Towarzystwo to wkrótce za-

mienio si w klub i miao 452 czonków.

Forster i l^lau weszli take do nowego zarzdu, ustanowionego 19 li-

*) „Ich bleibe dabei, dass Deutschland zu keiner ReYolution rtif ist... Unser

rohes, armes, ungebildetes Volk kann nur wiithen, aber nietit eonstituiren" — VIII, 248.

**) W 1796 r. wyda on w Sztrasburgu po niemiecku i po francusku dzieo o eko-

nomicznym i politycznym stanie Francji podczas konstytucji 3 roku rzeczypospolitej, za

co otrzyma francusk obywatelsk koron.



219

stopada dla prowincyj niemieckich, zajtych przez wojska francuskie, (ió-

wnym jego celem, wskazanym przez Custine^a, byo obalenie ciarów

feudalnych w biskupstwach: mogunckiem, wormacyjskiem i spirskiem.

W tym celu wyznaczeni komisarze jedzili po caym kraju z drukowa-

nemi egzemplarzami konstytucji francuskiej z 1791 r., objaniali j ludowi

i zbierali gosy na zaprowadzenie onej w tych take prowincjach. W tyme

czasie przetumaczono na jzyk niemiecki dzieko Tomasza Payne'a o re-

wolucji francuskiej.

Kiedy propaganda rewolucyjna szerzya si w ten sposób, dekret

francuskiej Narodowej Konwencji z dnia 15 grudnia nada jej ogromne

rozmiary, rozkazujc jeneraom w prowincjach zajtych ogasza wszech-

wadztwo ludu, zniesienie wszelkich feudalnych ciarów, poddastwa, pa-

szczyzny, dziesiciny, darmochów, prawa myliwstwa i td., oraz powoy-

wa lud do organizowania zgromadze i do wyboru urzdników i sdziów,

z usuniciem od tego dawnych urzdników, szlachty i w^szystkich uprzy-

wilejowanych osób. W tym celu przybyli na nowy rok (179B) z Sztras-

burga deputowani, Rewbel, Merlin i Hausman, aeby w^ porozumieniu

z nowemi wadzami zaprowadzi nowy porzdek i zorganizowa rzeczpo-

spolit.

Propaganda rewolucyjna signa a do Wiednia. Oficerowie, Heben-

streit i Riebeln, profesor matematyki Pilleck von Pillenberg i wiele innych

osób z klasy wyksztaconej utworzyo spisek w celu szerzenia zasad re-

wolucyjnych. Rzd austrjacki wykry ten spisek. Hebenstreita powieszono.

Innych skazano na wizienie lub wygnanie.

Na lewym brzegu Renu z popiechem odbyway si wybory muni-

cypalnoci i deputowanych do «Resko-niemieckiego Narodowego Kon-

wentu ». Ju 17 marca zgromadzenie Konwentu zostao zagajone: prezy-

dowali mu Forster i Hoffmann. Na drugi dzie cay kraj, od Landau do

l:{ingen, uznano za pastwo wolne i niepodlege, uchwalono zerwa wszelk

czno z cesarstwem niemieckiem i ogoszono prawa ksice biskupów

mogunckiego, wormacyjskiego i spirskiego, prawa ksit nasauskiego,

badeskiego, salmskiego, leiningenskiego, prawa hrabiów, rycerzy i miast

cesarskich jako obalone na zawsze: «ewig erloschen».

Nowa ta rzeczpospolita, wobec zbrojenia si caych Niemiec prze-

ciwko Francji, musiaa wej z t ostatni w cise stosunki. Pojmowano

to dobrze i dla tego, pomimo nawet parcia Francuzów, myl poczenia

si z Rzeczpospolit Francusk bya bardzo upowszechniona w zgroma-

dzeniu. Jako 21 marca zapada w tym przedmiocie uchwaa. Dla obja-

wienia tego yczenia francuskiej Narodowej Konwencji wybrano Jerzego

Forstera, Adama Luxa i kupca Potockiego, którzy wkrótce te odjechali

do Parya. Zgromadzenie zawiesio swoje posiedzenia 30 marca.
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.lakox zacliDwywa si naród wobec tych wypadków niowiiiu-kich?

Historyk niemiecki, z niechci mówicy o francuskiej przewadze, daje

nastpujc na to odpowied: «Lud by obojtny na interesy Niemiec

i rzuci si z niecierpHwoci w obce jarzmo, dosy zadowolony, e si

nswol»odzi od (hnviu\y[o. Zwaszcza mode pokolenie byo )ardzo czynnym

sprzymierzecem propagandy francuskiej, i urzdnicy nie mogli powstrzy-

ma wyl)uchajcej anarchii w tych okohcacli nawet, gdzie \vojska fran-

cuskiego wcale nie byo. Zaprzeczy si nie da, e kraj odzyska na tej

drodze wiele najdroszych rkojmi starogermaskiej wolnoci ludowej i bar-

dzo rycho uwa)lni si od feudalnego ustroju w kociele i paristwie»... *)

Wojna z Francj zawioda nadzieje sprzymierzeców. Król pruski,

ten Agamemnon kramarski, widzc e zamiast zwycisko i naprzód,

trzeba ucieka, zacz targowa si z jednej strony z Francuzami, a z dru-

giej z Austrj i Rosj, groc im, e zaprzestanie swej rycerskiej walki

z rewolucj, jeeli nie wynagrodz go ziemi polskiego narodu, który za-

pewnia tak niedawno o swojej przyjani i pomocy. **) Targ uda si. Króla

pruskiego zatrzymano w sojuszu monarchicznym. Franciszek II, który wy-

stpowa dotd jako monarcha austrjacki, teraz jako cesarz niemiecki

prowadzi ca rzesz do boju. Wypowiedzenie w^ojny przez cesarstwo

niemieckie nastpio 28 marca, a cesarz dekretem ratyfikowanym potwier-

dzi to 30 kwietnia. Dokument ten by otwartem wypowiedzeniem wojny

przez feijdalizm i monarchizm nowym rewolucyjnym zasadom.

Koalicja monarchiczna osaczya Francj i ze wszystkich ston ude-

rzya na ni. Jesienna kampanja zdawaa si grozi rozbiorem Francji.

Lecz energ.ja Konwencji i dzielno wojsk francuskich odwróciy ten stra-

szny cios. .iu pod koniec 1798 r. sprzymierzeni musieli rozpocz odwrót

z granic francuskich; w poowie 1794 r. wojska francuskie przeszy Ren,

zwycisko posuw^ajc si naprzód. Ki^ól pruski, pobity przez Francuzów,

zawar z niemi 5 kwietnia 1795 r. pokój w Bazylei. Zdrajca polskiego

narodu teraz zdradza naród niemiecki: pokój bazylejski odda niemiecki

lewy brzeg P»enu Franzuzom i uatwia przytem rozbicie cesarstwa nie-

mieckiego.

.leden z ówczesnych patrjotów niemieckich i)orówna cesarstwo

*) Str. 982, II. Gesehiehte der Rheinischen Pfalz — von Dr. Ludwig Hiiasser.

Heidelberg. 1850.

**) Str. 436 i 437, I. Deutsohe Gesehiehte. Hiiusser powouje si na korespon-

dencja archiwalna rzdu pruskiego. Kiedy Goltz w pazdz i listop. naciera na Oster-

nianiia, ten wykrca si jak móg. „Król by zmartwiony: jeeli te wykrty nie ustan,

owiadczy on 1 grudnia, to usun si od wojny francuskiej ; równoczenie poleci Alo-

peusowi stanowczo owiadczy, e zaatwienie kwestji wynagrodzenia jest absolutnym

i nieodzownym warunkiem wszelkiego dalszego wspóuczestnictwa w wojnie".
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niemieckie do ro/ehranej rzeczypospolilej polskiej (Deulscliland uiul l'oleii.

Eine Rhapsodie. 1795). Tu i tam — powiada autor — pod wolnoci rozu-

miano bezprawie, anarchj i samowol; tu i am z tej wolnoci korzy-

stay uprzywilejowane stany, które w (oliwili niehezpieczeristwa nie zdoay

zdoby sie na powicenie i, kontynujc swoje bezprawia, doprowadzay

pastwo do upatlku. Powiedzmy Jednak, ze i)or(')wnanie Polski z Niem-

cami wypada bdcokid na nasze korzy. Egoizm i prywata objawiay

si silniej i powszecliniej w Niemczecb. Monarcbowie i uprzywilejowane

stany myleli tylko o swoicli korzyciacli. Lud raczej pragn przyjcia

Francuzów, anieli obawia si tego. Kolonja z zapaem witaa wchodz-
cycli Francuzów. Elektor bawarski tylko przywr(')ceniem samorzdu mi(!J-

skiego ograniczy wybucb rokoszu monad lijskiego. W gbiacb ludowycb

czu byo wszdzie wrzenie. Wprawdzie, upiestwa Irancuskie i wieci

o strasznym teroryzmie zaczy ju szerzy trwog i niecli w narodzie,

ale jeszcze nie wzmogy si do tego stopnia, by zdoay przechyli szal

z pragnieniem wolnoci i wstrtem do przywilejów. Nie dziwi si przeto,

e u góry patrzono na wszelkie poruszenia ludowe, nawet nieprzyjazne

dla Francuzów, z wielk nieulnoci, i wysi dowódcy opierali si sta-

nowczo w^ywoywaniu ruchu ludowego. Tam gdzie jeneraowie francuscy

postpowali zgodnie z zasadami rewolucyjnemi, ludno okazywaa im y-
czliwo i pomoc. Pomimo niezaprzeczonego patrjotyzmu 'J'yrolczyków,

rewolucyjna propaganda i ludzkie z niemi postpowanie .louberfa wywary
swój skutek. « Wszystkie mieszkania — opowiada Sukowski — wprzód

próne poczy si zaludnia, niebezpieczestwa transportów w cigu paru

dni ustay, a nawet ci wieniacy, których wytrwao niczem nieusprawie-

dliwiona zatrzymywaa na szczytach ska, przestali nam wyrzdza szkody;

zapewniali owszem giestami naszych onierzy, wahajcych si nieraz

przechodzi pod dononoci ich strza<')w, e im nie chc szkodzi. I gdyby

mieszkacy doliny przez nas zajmowanej mieli byli czas zawiadomi mie-

szkaców innych dolin, o naszych zwycistwach i naszej dobroczynnoci,

to wiele rodzin nie byoby opuszczao swych ognisk domowych, aby spie-

szy do walki z nami».*) Zanosio si nawet na rewolucj w samem

w^ntrzu Austrji. Ogniskiem malkontentów austrjackich by (Iradec czyli

Gratz. «To miasto — opowiada Sukowski ^ miao gwardj narodow:

podwoio j za naszem do niego wejciem
;
jego mieszkacy zorganizowali

si w dziewi tysicy ludzi zbrojnych, z których kady pragn zmiany.

Ludno wiejska zrozpaczona kontrybucjami i powstaniami, burzya si.

Wgry zawiesiy swe uzbrojenia, zatrzymay swych onierzy i oczeki-

way wypadków. (!dybymy przeto wchodzc do Niemiec, ogosili byli

*) Str. 321. Jeneraa Józefa Suiiowskiego ycie i pamitnilii. F'o/,na. 1S64.
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wolno prowincyj przez nas /ajlych, rowolucja byaby si zorganizo-

waa.* *) Lecz rewolucyjny zapa we Francji przygasa: wic(\j mylano
o osabieniu douiu austriackiego, anieli o podanie rki pomocnej ludom,

cliccym si pozby jarzma niewolniczego. Ludy spostrzegy to, a nie

niajiic nadziei wyrwania si z rk despotyzmu, zczyy si z nim, aby
uly swoim kajdanom. «To te na pierwsz o zawieszeniu broni wiado-

mo., powsta niewymowny rucb w Wiedniu i w Wgrzecii. Wszystko
poczo si przeciw nam i przeciw naszym ofiarom uzbraja';. » **)

Niepowodzenia wojenne rozryway jedno niemieck. Król pruski

pierwszy da do lego liaso. To kolei odryway si od zwizku z cesar-

stwem: Wiirlemberg, Baden, Szwab.ski obw(')d, Frankonja, Saksonja, Ha-

warja. Król pruski, ukadem zawartym 5 sierpnia 1796 r., «nie tylko bez

adnego zastrzeenia powica cao cesarstwa i przyznawa Francuzom

stae posiadanie lewego brzegu llenu, ale nadto zobowizywa si take
wystara o cz l)iskupstwa monasterskicgo dla nowo-utworzonej pro-

wincji, której dano nazw lialawskiej rzeczypospolitej ; za co jemu sa-

memu ol)iecano reszt tego biskupstwa, a szwagrowi jego, namiestnikowi

Wilbelmowi V bolenderskiemu, zapewniono posiadanie Wiirzburgu i km-
bergu, jako te godno elektorsk.>> ***) Cesarz austrjacki ustpi take,

i wreszcie na kongresie w liastadfcie pastwa niemieckie przyznay for-

malnie Francji prawo wadania lewym brzegiem Kenu.

Na tym lewym ])rzegu Renu, francuska demokratyczna propaganda

znajdowaa dobrze przygotowany grunt. Po miastacli potworzyy si klui)y;

emisarjusze przebiegali wioski, rozrzucajc wszdzie pisma rewolucyjne,

(iminy wic miejskie i wiejskie zrzucay dawne swe zarzdy, ogaszay

swoje « niepodlego*, sadziy drzewa wolnoci, organizoway si na pod-

stawie prawa wyborczego i day utworzenia rzeczypospolitej cisrenaskiej.

Korzystajc z tego, e wojna w Egipcie wizia ogromne siy narodu

francuskiego, Pitt sformowa now straszn koalicj przeciwko Francji.

J)o koalicji tej weszy prócz Anglii, Austrja, cz. Niemiec, Rosja, Neapol,

Tortugalja, Turcja i pastwa liarbaresków. Pitt, pomimo swej chci, przy-

czynia si do rozszerzania koa wpywu rewolucyjnego. Z pocztku woj-

ska austrjacko-niemieckie odnosiy zwycistw^a, ale niedugo to trwao;

francuska armja, jeeli nie miaa ju daw-nejgo zapau rewolucyjnego, to

miaa przecie dzielnych onierzy i wodzów, przez wypadki i walki re-

wolucyjne wyrobionych. Pokój w Luneville'u w 18()J r. korzystnie dla

Francji zakoczy t jej walk z Austrj i czci Niemiec. Teraz Napo-

*) Str. 348 i 349.

**) Str. 850. 1. c.

***) Str. 270. T. XVIII. Dzieje powszechne Szlossera.
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leon Bonaparte, majc znakomit dyplomatyczn pomoc w Talleyrand'zie

i pozyskaw^szy wspódziaanie Rosji, zosta jeeli nie nominalnym, to rze-

czywistym panem Niemiec. W Paryu zapaday' ostateczne postanowienia

w sprawie podziau ziem niemieckich; do Parya te spieszyli ksita
i wadcy niemieccy, by tam wystara si sobie o nowe kraje. Oczewicie

sabsi wadcy stawali si pastw moniejszycli. Doigra duchowne dosta-

way si w podzia ksitom niemieckim. Niemcy, podzielone przedtem

na mnóstwo kraików, akumuloway si w wiksze kompleksy. Kosztem

maych, rosy wiksze pastwa. Uadeiiskie powikszyo si prawie w dwój-

nasób; rozrosy si take: ^awarja, Wiirtemberg, obie Hesje, Hanower,

Prusy. «Bya to gwatowna rewolucja wszystkich stosunków publicznych

w Niemczech ; ani reformacja, ani pokój westfalski nie podwayy tak po-

tnie redniowiecznej budowy pastwa!**)

Austrja wzia take udzia w trzeciej wojnie koalicyjnej (1805 r.)

i odpokutowaa to mocno, tracc, na mocy pokoju w Preszburgu, szóst

cz swych posiadoci i swoje naczelne stanowisko w Niemczech. Ba-

warja i Wiirtemberg zostay królestwami, a Baden wielkiem ksistwem.

Wkrótce monarcliowie ci wystpili z rzeszy niemieckiej i wspólnie z in-

nemi wadcami poudniowych Niemiec utworzyli Zwizek Reski pod pro-

tektoratem Napoleona. Cesarstwo niemieckie, które byo jakby ark przy-

mierza feudalnego ustroju w Europie, przestao istnie, i cesarz Franciszek II.

6 sierpnia 1806 r. zoy koron niemieck. Wypadkom tym wszystkim

towarzyszy proces akumulacyjny, którego ofiar stawali si oczewicie ci,

co byli stosunkowo najsabsi.

Przysza kolej take na Prusy. Pastwo to militarne, nieodpoWied-

niem brzemieniem wojska i podatków gniotce mieszkaców, upado lia-

niebnie pod ciosami francuskiemi, i zawdziczajc tylko Aleksandrowi I.

cesarzowi rosyjskiemu, nie zostao wykrelone zupenie z listy pastw. Na

mocy pokoju w Tyly (9 lipca 1807 r.), pastwo pruskie stracio poow
swych posiadoci. Natomiast powstay królestwo W^estfalii i ksistwo

Warszawskie.

Lul)o we Francji bieg rew^olucji oddawna ju si zatrzyma, i Na-

poleon w 1804 r. zosta cesarzem, to wszake zwycistwa francuskie

w Niemczech amay dawny ustrój i przynosiy nowy porzdek, oparty

na zasadach równoci cywilnej. «Le cod Napoleon fera le tour du monde>**)

— mówili Francuzi, przechodzc przez Ren. Zaprowadzenie w 1807 r.

*) Sir. 422, II, Hausser, Deutsche Gesehiclite.

**) „Le eode Napoleon fera le tour da monde", war eine gewohnliehe Aeusserung

der Franzosen der Revolution, seion bevor ihre Eroberungen den Rhein iibersehritten

hatten". Str. 73. Beitrage zur neuern Braunseliweigisehen Greschiehte — von Gottfried

Philipp Biilow. Braunsehweig. 1833.
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w krr)t(>sl\\ ic WosiCalskiom sdów przysigych w sdach krymiiudnych

zoslato ii/jKuu' /,a (lohrod/.icjslwo nawet pr/oz tych, którzy z nienawici

l)alr/\li na rzdy Irancnskie.

Poniewa w lyin czasie rozpoczyna si w Niemczech sihia reakcja i)rze-

(iwko r/dnni trancuskim a nawet przeciwko samym zasadom rewolucyjnym,

j)rzet() zakoczymy w tern miejscu nasz przegld dziejów niemieckicli i rzu-

cimy jeszcze raz okiem na zmiany, jakim ulegaa inteligencja niemiecka.

lUich ywy i postpowy, który ohjawi si by w pracy umysowej

Niemców jeszcze przed wybuchem rewolucji francuskiej, usposobi przy-

janie iiileligencj niemieck dla nowych zasad, które wygaszano w Pa-

ryu. Oczewi.cie. e Schiller, który zamierza powici si specjalnie hi-

storji rokoszów i spisków, z zapaem musia chwyta wieci o tym wspa-

niaym rokoszu, który przywraca czowiekowi jego godno i podeptane

l)i-awa. Zwolennik i ucze Schillera, Karol Teodor Kóriier, który w 1S1H

r. zgin l)olialersk mierci jako ochotnik w wojnie o oswobodzenie

ojczyzjiy od Francuz(')w, w grudniu 1792 r. cieszy si ze zwycistw, od-

noszonych przez Francuzów nad Prusakami. Jak(')l) .l()zer (iórres, póniejszy

bojownik o wolno niemieck a nastpnie jeden z lilarów ultramonta-

nizmu, wydawa dziennik: Das rothe lila tt, a kiedy dyrektorjum, na

przedstawienie rzdu heskiego, zawiesio takowy, wydawa dalej w tym

samym duchu; Kii beza hi*) im blauen (lewande. Wieland, Klop-

slO''k, Herder, Wilhelm i Aleksander Humboldt witali z radoci now er
w dziejach ludzkich. Pod wpywem podnieconycli nadziei, Jean Paul Kichter

w woim Hesperus'ie, pisanym od 1 792 do 1 794 r., wykrzyk-n en-

tu-.astycznie: nadejd zote czasy!

W tym chórze entuzjastycznych okrzyków, witajcych now er lu-

dzkoci, (loethe przedstawia pocztkowo dziwny dysonans. W starym

jego umyle **) brak modzieczej ufnoci, brak wiary w wielkie hasa

ludzkoci***). Nawet w 1 79H r. jeszcze, kiedy wysze umysy w Niemczech

*) Duch, który ma mieszka na Górach Olbrzjnnioh.

**) Philarete Chasles do trafnie powiedzia : „Walter Scott i Goethe urodzili

c starcami; Byron i Schiller umarli modziecami; tamci konserwatyci, ci rewoluejo-

1. ei". Str. 339. Etudes sur 1 Allemagne. Paris. MDCCCLIY.
***) Wyraz wolno — pisa Goethe — przedstawia dla mnie myl dosy

i.it zrozumia. Ludzko (Humanitiit) — mówi o Ideach Herdera — moe zwyciy,

ale obawiam si, aeby wiat nie wyglda wówczas na s/.pital, a Judzie na dozorców

nad chorami, z ludzkoci wzajemnie sobie dopomagajcych. Wielk wic przesad trci

zdanie Jana Franka, które on wypowiada w swojej przedmowie do rusiskiego tumaczenia

Fausta, uwaajc ten utwór za równie wany lub nawet waniejszy od rewolucji

francuskiej. Pierwsza cz Fausta pojawia si w 1798 r., wic wówczas kiedy re-

wolucja francuska ju zburzya bya feudalizm, i jest raczej poetycznem odzwierciedle-

niem rewolucji umysowej, któr rozpocz Kant swoj analiz rozumu, anieli nd/wier-

eiedlcnirm tej rewolucji spoecznej, która gruzami zasAla stary por/.dek.
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(•iitii/.,|;iziii()way si dla wielkich idei rewolucyjnych, on je przedrwiwa

w diainatycznych utworach: «()hywatel-jenera^ (Der FJurgcrgcneral)

i «Kgzaltowani» (Die AulgeregLeii), które zemciy si za to nad jego ta-

leiileni, nie wyrastajc ponad pospolit mierno.*) Kiedy jednak w pó-

niejszym czasie modzieiiczy zapa ostyg, i inteligencja niemiecka, zraona

szalonemi wybrykami rewolucji, zacza od niej odwraca si, gboki
umys (ioethe^go dojrza w niej to, co byo wysz(igo i nieprzemijajcego.

Najlepiej jednak zrozumia doniose dziejowe znaczenie rewolucji fran-

cuskiej .lan [{ogumi Fichte. W 1798 r. wyda on bezimiennie dzieko p.

t.: He i t rag zur U erichtig un^ der Urtheilo des Tublikums
ii ber die fr anzó sische {evolution. w kt(')rem z filozoficznego

stanowiska wykazywa konieczno i sprawiedliwo rewolucji i'rancuski(!j.

Dzieko to jednak nie zwrócio prawie niczyjej uwagi, i z licznych ów-

czesnych czasopism niemieckich jedno tylko o niem w^spomniao. Rewo-

lucyjne te wszake myli, kt(')re stay si skadow czci umysowoci
Fichlego, wywary na naród niemiecki ogromny wpyw, W(')wczas gdy

poczy je z myl patryjotyczn zjednoczenia i podniesienia moralnego

Niemiec. Mam tu na myli znakomite jego Przemowy do narodu
(lieden an die deutsche Natiou),- wypowiadane w F^erlinio zim 1807—1808

r., o których Lassallc powiada, e ^gbokoci i si j)rzecigaj o wiele

wszystko, co w tym rodzaju literatura w^szystkich wiek(')vv' i narod(')W nam
przekazaa*.**) W mioci swej dla nai-odu niemieckiego, przeznacza mu
wielk rol dziejow i w.skazywa drog, po której ten idc zrealizuje j.
W pi lat póniej nakreli on idea przyszego niemieckiego pastwa.

«:)dzie to prawdziwe pastwo sprawiedliwoci, jakiego jeszcze wiat nie

zna, pastwo poczte w zapale dla wolnoci ol)yw'atelskiej. jak widzimy

w wiecie staroytnym, lecz bez powicenia wikszoci ludzi niewolnictwu,

bez którego staroytne i)astwa istnie nic mogy : pastwo poczte w za-

pale dla w^olnoci. ugruntow^ancj na równoci wszystkich ludzi ». Idea

ten pastwa ludowego wzili w spadku po wielkim mylicielu socjalici

niemieccy.

*) Saint-Rene Tailianrlier susznie powiada: „Wrzawa rewolucji uitrywa przed

nim jej wielko; widzi on w niej przypadkowy tylko wybuch namiotnoei ludzkich.

Ponajika ta bya nieszezc.Hw dla poety : komedje i satyry, w których stara si on

omieszy ruch 8D r., z pewm .<:ei s Dajuiierniojszemi z jego utworów". Str. 69 i 70.

Correspondenee entre Goethe et Schiller — traduetion deM. la baronne de'^;ulovitz, revisee,

annote, et aceompagne d'tudes historiues et litteraires par M Saint-Rene Taillandier.

Para. 1863
• **) Str. 23. Die Philosophie Fichtes und die Bedeutung des Deutschen Yolks-

geistes. Berlin. 1862.

15
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XI.

Niderlandy.

Rewolucja francuska znalaza w Niderlandach czynnego sprzymie-

rzeca w stronnictwie patryjotycznem czyli narodowem, które nieustannie

walczyo ze stronnictwem oraskiem, dcem do rozszerzenia wadzy

stathoudera i silnem pomoc Anglii i Prus.

Kiedy rozpoczo si powstanie kolonij pónocno-amerykaskich

przeciwko Anglji, stronnictwo patryjotyczne nalegao na danie im pomocy

i na powikszenie floty niderlandskiej. Stronnictwo oraskie opierao si

temu ile mogo, i chocia Anglja sama wreszcie wypowiedziaa wojn
Niderlandom, oranici prowadzili j opieszale i niechtnie. Oburzony tem

naród, stan po stronie Stanów (Generalnych w sporze ich z stathouderem.

Obawiajc si zupenego upadku wadzy dziedzicznego namiestnika, rzd
pruski skorzysta z pierwszego lepszego pretekstu i we wrzeniu 1787 r.

wprowadzi do Holandji 30000 wojska, przywracajc nie tylko dawn
wadz stathoudera, ale nawet j powikszajc.

Wielu patryjotów, uciekajc przed zemst stathoudera, schronio si

do Francji. Skoro wic rozpocza si rewolucja 1789 r., rozwinli oui

wielk czynno w kraju ojczystym. Przewodzi pomidzy niemi gównie

Herman Wilhelm Daendels. Zorganizowa on nawet oddzia ochotników

i, na jego czele, w 1793 r. szed wraz z Dumourier'em do Niderlandów.

Kampanja ta — jak wiadomo — nieudaa si Francuzom. Pomimo to

wszake, pod koniec 1794 r. usadowili si oni w niektórych twierdzach

holenderskich. Pod rosncym wpywem patryjotów, wrzenie pomidzy ludem

wzmagao si: zawizyway si liczne ludowe stowarzyszenia, pojawiay

si czste ulotne pisemka. Rzd czu, e grunt usuwa si mu z pod nóg,

i próbowa wej w porozumienie z Francuzami. Patryjoci jednak, prócz

wspólnoci z niemi przekona demokratycznych, ofiarowywali korzystniej-

sze warunki. Kiedy Pichegru w grudniu 1794 r. wkroczy do Niderlandów,

napotka wszdzie przyjazne i radosne przyjcie. Wojska angielskie i ha-

nowerskie cofay si, napotykajc po drodze otwarte wrogie usposobienie.

W cigu kilku tygodni Francuzi wespó z patryjotami opanowali cae

Niderlandy.

Traktat 16 maja 1795 r., zawarty w Haadze pomidzy Stanami (ie-

neralnemi i francu.skim narodem, skrzywdzi dotkliwie Niderlandczyków.

Francuzi spieszyli zawrze ukad, zanim demokraci przyjd do wadzy,

> wiedziano bowiem dobrze, e trudniej bdzie zaatwi t spraw z demo-

kratami, anieli z dowiadczonemi negocjantami».*) Niderlandy musiay

*) Str. 265. T. XVIII. Dzieje Powszechne Szlossera. Lwów. 1877.
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odstpi Francji: Venlo, stan Limburga, Maastricht, stan Flandrji; przy-

j zaog francusk do Yliessingenu ; uzna wolno eglugi dla statków

francuskich po Skaldzie, Mozie i Henie; zapaci za koszta wojenne 100

miljonów zotych ; wreszcie utrzymywa 2óO(XJ wojska, które miao wspólnie

z armj francusk dziaa. W taki to sposób rzeczpospolita francuska wywdzi-
czya si swoim sprzymierzecom ! Niderlandy ogoszono jako niepodleg

Hatawsk rzeczpospolit, izeczywicie jednak rzdzili w niej komisarze

francuscy, zdzierajc i upic mieszkaców, prawie tak samo jak gdyby

si znajdowali w nieprzyjacielskim kraju.

Atoli pomimo t(j wszystko, Niderlandy, wraz ze zwycistwem stron-

nictwa rewolucyjnego, odniosy w wewntrznym swym ustroju nader wan
korzy, która przewaya poniesione straty. «Wszyscy Niderlandczycy —
powtórzmy sowa historyka Leo — stali si teraz obywatelami. Zasady

równoci nie znosiy, aby mogli istnie jacy panowie; oczywicie wic
ustao poddastwo w stanie Brabantu i gdzieindziej... Wszystko, co przy-

pominao feudalizm, zostao usunite.* *)

To ostatnie jednak wyraenie jest tylko wzgldnie sprawiedliwe. 'o

utworzeniu królestwa Holenderskiego nawet i osadzeniu w 1806 r. na

tronie jego Ludwika Bonapartego, hrabia Sahit-Leu zanotowa, e w Ho-

landji « prawa i zwyczaje dopuszczay niesprawiedliwe rónice przy wy-

znaczaniu kar, kt(')re byy odmienne odpowiednio do rangi, majtku i po-

oenia winowajcy* **) ; e równouprawnienie wyzna nie byo zupene,

e wprawdzie ydom pozwolono osiedli si w Utrechcie i innych miastach,

ale zawsze jeszcze <'jczeli oni pod uciskiem i coraz wicej nikezemnieli»,

e « katolików do adnego zaszczytnego, a ydów zgoa do adnego nie

dopuszczano urzdu.* ***) Wiele tych niesprawiedliwych rónic usun do-

piero nowy kodeks wprowadzony w 1809 r., a którego podstaw sta si

kodeks Napoleona.

xn.

Hiszpanija i Portugalja.

Postpujca naprzód rewolucja podniosa w Hiszpanii straszn burz,

w ciemnociach której walczono czsto przeciw^ko wasnym interesom

:

) Str. 194. Fiinfter Band. Lehrbueh der Uriyersalgesehichte — von Dr. Heinrich

Leo. Zweite Auflage. Halle. 1846.

**) Str. 197, I. Doeumens historiques sur la Hollande. Par le comte de Saint-

Leu. A Londres. 1820.

***) Str. 264, T. I.

15*
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udei-/aiiu iia oswobDclzicieli. poinaj^caiio fieniicoin. Samodzielna jednak

rola ludu spi/yjaia rozwojowi .jof<o saniowiedzy. Wrogi najazdowi francu-

skiemu, ((ceni wszake pi-zyniesione przecze dobrodziejstwa konstytucyjne.

Opowiedzmy pokrótce ciekawe melarmo!ozy. jakie zachodziy w usposo-

bieniu narodu hiszpaskiego, kiedy (ale rcwoliuyjne zaczy uderza w jego

ojczyzn, jedne z najsilniejszych twierdz monarchiczno-katolickiego feuda-

lizmu. gdzie nad ciemnym, przesdnym i pt)slLisznym ludem rozi)Ostary

si nieograniczona wadza królewska, panowanie grandów, majoraty, in-

kwizyt-ja i hierarclija duchowna z ca armjij miiich(')W.

W przededniu rewolucji francuskii — mona powiedzie — bo 14

grudnia 17S8 r.. umar Karol III. Panowanie jego. w którem rozpoczto

wane polityczno-spoeczne przeinaczenia, wydwigno na widowni dwóch

mów stanu : Florid Hlanca i Arand. Zwykle historycy powiadaj, e
dzieo Karola III zwichnitem zostao n iedono.ci Karola IV. Jest to

jednak zarzut temu królowi niesusznie czyniony. Wszak u steru rzdów
znowu stali po kolei: Florida l>lanca i Aranda. i otaj nie byli ju tem,

czem byli poprzednio. Obaj nie tylko nie myleli o nowych reformach, ale

cofali si wstecz, powstrzymywali dalszy rozwój poprzednich *). usuwali

z drogi w'szystkich co myleli inaczej **). tumili wszelk myl now. ***)

1 byli ci mowie rzeczywicie liguranlami tylko, poza plecami których

dziaaa kamaryla dworska --. jak moiiaby to przedstawia sobie z Hi-

storji Haumgartena ? Faszywe mielibymy wyobraenie o istotnym stanie

rzeczy. Nie rzdy niedone Karola 1\', lecz burza rewolucyjna we Fram-ji

wstrzymaa dzieo reform. Strach ogarn wszystkich. Florida Hlanca i Aranda

z reformatorów postpowych stali si reakcyjnemi przeciwnikami rewo-

*) „Najmdrsze reformy, ju rozpoczte, wstizymaiy si; ruch wste<!zny w kadym
kierunku zosta wytknity"... Memoires du prince de la Paix. Traduits en francais

d'aprei> le manuscrit espagnol par J. G. D'Esraenard. A Paris MDCCCXXXVI Str. 61, I.

*) W czerwcu 1790 r. zosta uwiziony hr Cabarus; w sierpniu wydalony z Ma-

drytu „D. Gaspar Melehor de Jovellanos, najszlachetniejszy patrjota, najgt^bszy myli-

ciel, najwaniejszy pisarz, jakiego Hiszpanja wydaa w 18 stul". (Str. 33. Gescbichte

Spaniens vom Auslirueb der franzósisehen Revolution bis auf unsere Tage von Hermann

Baumgarten. Erster Theil. Leipzig. 1861): wiosn 1791 r upad Campomanes.

***) Tómaczenie Eneyklopedji, dawniej ju pozwolonc, zostao zakazane, równie

zakazano tómaczenie Historji Ameryki przez Robertsona, tómaczenie Zasad historji

Mibly ego. Dyrektorom towarzystw patrjotyeznyeli zalecono sekretnie, by powolniej zaj-

mowali si swemi pracami, a przedewszystkiein unikali wszelkiej dyskusji w przedmiocie

ekonomii politycznej, uniwersytetom, by si ograniczay tem tylko, eo niezbdne; na-

czelnikom prowineyj, by rozwizywali i nadzorowali akademje itd. Patrz: Str. 356. Lettres

ecrites de Barcelonne. Par M. Ch***. eitoyen Francais (A Paris 1792) i Mómoires du

prince de la Paix. Str. 137, II.
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luc.ji *). Stao si z niemi co podobnego jak 7. Edmundem Burkem i z I^itttetn

modszym w Anglii. W s'iacliu przed Jakobinami i przed icb propagand,

cicieli zatai wypadki odbywajice si we Francji. Jedyna gazeta, (i a zeta

Madrycka, milczaa o wszystkiem. co si dziao u ssiadów za Piryne-

jami. Wszelkie ksiki i dzienniki zagraniczne zakazano. Rozcignito ci-

sy doz(r nad literatur i szkoami. Cudzoziemców, a zwaszcza Francu-

zów, traktowano jako ludzi podejrzanych. Fozwolono osiedla si katolikom

tylko, i ci musieli skada przysig na wierno kocioowi i królowi

swemu **). Korespondencja handlowa nawet ulegaa cenzurze. Stosunki ku-

pieckie ograniczano licznemi formalnociami, liszpanja --e uyjemy

trafnego porównania («odoy'a w jego Famitnikach - zamienia si w kla-

sztor Sw. Hrunona. Wicej ni kiedy sprawdzao si wówczas przysowie

hiszpaskie: Con el Rey y eon la inquisicion. chiton (z królem i inkwi-

zycj — usta zamknite).

Naród hiszpaski wcale nie by przygotowany do zasad rewolucyj-

nych. Lud czci króla, wierzy w mnichów i z oburzeniem mówi o bez-

)Onikach francuskich. W jednym tylko Madrycie liberalizm mia pewne

uznanie. Lecz podejrzliwe i policyjne rzdy, które rozcignito nad ca
Hiszpani, które cigay za lada sówko i pisemko, które krpoway ku-

pieck czynno narodu, szerzyy niezadowolenie i doprowadzay do bun-

tów nawet, jak npd. jesieni 1790 r. w (ialicji. Z drugiej strony, rzd hi-

szpaski, biorc udzia w kitalicji europejskiej, sam wyzywa rewolucjonistów-

francuskich do zaczepnego dziaania. I^amflety i odezwy francuskie nie tylko

w miastach, ale i pomidzy oficerami armii hiszpaskiej znajdoway pewny

posuch. W 1794 r. zauwaano ju burzenie si umysów. W Madrycie

pojawiay si w stroju rozmaite oznaki rewolucyjne; w ^arcelonie i in-

nych ssiednich miastach daway si sysze hasa rewolucyjne; wreszcie

jesieni tego roku zosta wykryty w Kastylii wielki spi-sek. który dy
do przywrócenia dawnego znaczenia K^ortezów.

*) „Ploiirla Blanea widzia emisarjuszów jakobiskich wszdzie i mniej si lka
drugiego potopu jak zaprowadzenia naszego systemu politycznego do Hiszpanii" Str.

94. Lftttres «erit.es de Ba.reellone. „Florida Blanea dra na sam wyraz — propaganda.

Poniewa w Hiszpanii byo 13332 Francuzów osiadych i 4315 podróujcych lub chwi-

lowo przebywajcych, wic hrabia w kadym z nich widzia ajenta jakobinizmu". Mó-

iiiolres du prince de la Paix. Str 104, I. John Bigland w swojej historji Hiszpanii (Paris,

1823) nazywa Arand zdecydowanym przeciwnikiem rewolucji.

**) M e r c u r e H i s t o r i q u e etc. podaje brzmienie tej przysigi : „Przysigam

wykonywa religj katolick i dochowywa wiernoci jej i Królowi, którego jestem pod-

danym : przytem poddaj si pod prawa i zwyczaje tutejszego królestwa i zrzekam si

wszelkiego prawa cudzoziemskiego, oraz wszelkiego stosunku, zwizku i zalenoci od

kraju, w którym urodziem si". Str. 298. Sierp. 1791.
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Pokój bizylejski (22 lipca ITio r.) z Francj oddali chwil wybuchu
nagromadzonego niezadowolenia, zwaszcza, e rzdy (iodoy^a ze strachu

przed rewolucj siay si tolerancyjnenii. Jakkolwiek ocenia lidziemy tego

czowieka, musimy przyzna, e ruch umysowy za jego czasów wzmóg
si potnie. Wstrzymane drukowanie Zasad hisorji MaIjly'ego i Kncyklo-
pedji pozwolono, ^ojawiy si tómaezenia dzie Dawida Hume'a, Hogactwa
narodów — Smitha, Nauki prawodawstwa — Filangieri"ego (przez D. .laime

Rubio). Sam (lodoy troszczy si o rozpowszechnienie zasad pedagogicznych

'estalozzi'ego i Campego, a 12 lipca 1807 r. zostaa ogoszona wana i ko-

rzystna dla rozA^oju umy-sowego reforma uniwersytetów.

Moe Hiszpanija unikna byaby wstrznienia gwatownego, gdyi)y

nie wmieszanie si (iodoy'a do spisku monarchów europejskich przeciwko

Napoleonowi. Nastpstwem tego bya wojna z Francj.

Wojska francuskie, wkraczajce do Hiszpanii, witano radonie, spo-

dziewajc si. e poo one koniec panowaniu niedonego króla i jego

faworyta, szczególnie znienawidzonego przez szlacht i mnichów, i osadz
na tronie syna królewskiego, Ferdynanda. I.ecz kiedy tego ostatniego pod-

stpnie cignito do Francji i tam zatrzymano, kiedy zamiary Napoleona
nieprzyjazne dla caej rodziny królewskiej liurbonów zaczy si ujawnia,
nieufno i niech ku Francuzom pomidzy Hiszpanami wzmaga si po-

czy. Wszake do 2 maja 1808 r. lud nie okazywa tej nienawici, która

dopiero nastpnie wybuchna. Krwawe umierzenie buntu madryckiego
przez Murafa porónio stanowczo lud hiszpaski z Francuzami *).

l^owstanie ludowe nie znalazo pocztkowo poparcia w wyksztace-
szych i wyszych klasach**); popierali je tylko fanatyczni mnisi i lepi

zwolennicy dawniejszej wadzy królów hiszpaskich. Powstanie to ludowe
miao cliarakter reakcyjny. Junta sewilska nie tylko wypieraa si wszel-

kiej chci rewolucyjnej, ale nawet wizia przewódców ludowych, jak Tap

y Nunes'a, jeeli denia ich wydaway si jej w tym wzgldzie podej-

rzanemi.

Konstytucja bajoska, przyjta przez junt zwoan przez Józefa Bo-

napartego, przedstawiaa wany krok w rewolucji spoecznej narodu hi-

szpaskiego. Stosunki feudalne obalano, sdy patrymonjalne i tortury znc-

*) Llorente powiada w swoich pamitnikach: „Wszdzie nienawidzono panowanie
francuskie, które rozpoczto swoje rzdy okróeiestwem". Str. 127, I. Memoires pour

seryir i Ihistoire de la revolution d Espagne. Par M. Nellerto. Paris. 1814.
**) .. „Sprawa ludu bya opuszczona przez monych i mów stanu, na talenty

i patrjotyzm których rachowano dotychczas ; rzd nawet zdradza spraw ojczyzny i ho-
noru; wadze cywilne i duchowne, szanowane i suchane do tego czasu, nakazyway ule-go wadzy cudzoziemskiej". Str. 284 i 285. ilistoire de la guerre de la póninsule
sous Napoleon, par Robert Southey. T. I. Paris. MDCCCXXVIII.
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szono, wprowadzano jawno do sdów, wolno osobist ubezpieczano,

podatk' i prawa ujednostajniano i rozcigano je na wszystkich w równej

mierze, rogatki wewntrzne kasowano, majoraty ograniczano, interesy ko-

lonij uwzgldniano.

Pomimo bohaterstwa Hiszpanów i czynnej pomocy Anglików, Napo-

leon — mona powiedzie prawie z pewnoci — zamaby powstanie

ludowe, gdyby nowe komplikacje polityczne w Europie nie zmusiy go

byy do wyjazdu z Hiszpanji i ropoczcia nowych wojen na wschodzie

Europy.

W miar trwania walki, role pierwotne zmieniay si. Napoleon wy-

stpowa coraz bardziej w charakterze samowadcy i najezdcy, co szcze-

gólnie uwydatnia si w jego korespondencji z .Józefem, starajcym si

utrzyma poprzedni rewolucyjno-wolnociowy charakter interwencji fran-

cuskiej. W obozie hiszpaskim ludowym zachodzia take wana zmiana.

Junty powstacze, a zwaszcza junta sewilska, w miar wzmagania si si

ludowych, przybieray charakter coraz bardziej demokratyczny.*) W 1810

r. usposobienie rewolucyjne tak posuno si daleko, e przy zwoaniu

Kortezów we wrzeniu do Kadiksu, pominito szlacht i duchowiestwo.**)

W Kortezach utworzyy si dwa stronnictwa: liberalne i serwilistyczne.

Pierwsze wzio przewag i przeprowadzio konstytucj, « która skopjowana

bya prawie w caoci z konstytucyi francuskiej 1791 r., lecz jeszcze wi-

cej demokratyczna*.***) Ogoszono j 19 marca 1812 r. Nowa konsty-

tucja pod wzgldem spoecznym nie sza dalej od bajoskiej, lecz pod

wzgldem politycznym ograniczaa wadz królewsk i rozszerzaa prawa

polityczne narodu.

Z powrotem Ferdynanda VII do Hiszpanni, serwilici wzili prze-

wag, i rozpocza si straszna reakcja. Ale zasiane zasady rewolucyjne

krzewiy si w narodzie i pobudzay go do coraz nowych walk o w^olno.

Caa nowsza historja Hiszpanji przedstawia rewolucj spoeczno-polityczn,

która odbywa si w gorczkowych wybuchach.

Portugalja, w^yrywana z rk do rk przez Anglików i Francuzów,

bya przedmiotem tylko wojennych dziaa. W politycznych i spoecznych

jej stosunkach nic si nie zmienio. Rewolucyjna jednak burza poruszya

w niej take umysy. Niezadowolenie z istniejcego stanu rzeczy szerzyo

si, tem silniej e król .lan VI mieszka w Rio Janeyro, a w Portugalii

waciwie rzdzili Anglicy. Kiedy wic w Hiszpanji wybuchna rewolucja

*) „Junta centralna bardzo mao mia<'» wzgldów dla grandów". Str. 329. Histoire

des Cortes dEspagne. A Bordeaux. 1815.

**) Str. 333. 1. e.

***) Str. 335. 1. c.
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w 1S2() r., l'()rlu^Ml.i;i [)().s/a za joj przykhulcin. i wówczas knrtezy zwo-

hmc do l.izhony uoyy i ucliwnliy koiis(ylticj;i. inajiic przed sol»;i wzór

w konstytucji liiszpaskiej z 1812 r.

XIII.

Szwecja, Norwegja i Danja.

0.t,'ranicz('riie wadzy królewskiej w Szwecji, uzyskanie samodzielnoci

narodcjwej przez Norwegczyków i wzmoenie si prdu reformacyjnego

w Danji. — oto nastpstwa tego wielkiego ruchu rewolucyjnego, który

w koiicu XVni stulecia wstrzsn ca Europ.

A) Szwecja.*) — (lustaw Ul, król szwedzki, zaprzyjaniony z dwo-

rem francuskim i pochwalany przeze za to, e zama despotyzm ary-

stokracji i ugruntowa umiarkowan monarchj, dalej prowadzi to dzieo,

znajdujc jjoparcie w opinji narodu. Szczególnie wypowiedzenie mu posu-

szestwa przez wojsko' inlandskie, w czasie wojny jego z liosj w 1 788

r., wywoao w Szwecji silne oburzenie przeciwko szlachcie, która wszystkie

wysze stopnie piastowaa w wojsku, i której poduszczeniu i wpywowi
przypisywano spisek finlandski.' (Justaw skorzysta z tego usposobienia

i na sejmie w 1789 r. przeprowadzi Akt bezpieczestwa i zje-

dnoczenia, który rozszerzy wadz monarchiczn, ograniczy w[)yw

sejmu, nada mieszczastwu prawdo kupowania posiadoci ziemskich i zniós

przywilej, zapewniajcy samej tylko szlachcie wysze wojskowe i cywilne

urzdy.

Slawszy si niemal samowadnym królem, (iustaw III rozpocz na

nowo wojn z Rosj, ale nie powiodo mu si tak, jak jy si spodziewa.

Katarzyna 11, chcc skierowa w inn stron zapdy wojownicze kr(')la

szwedzkiego, podniecia jego animusz przeciwko rewolucji francuskiej, przed-

stawiajc mu wznios rol rycerza, kruszcego sw kopj w obronie

nieszczliwej rodziny królewskiej.

Chciwy sawy a do miesznoci, (iustaw Ul zapali si szczerze do

lej myli i got(')w by dla spenienia jej przypaci gow, co wreszcie

i nastpio. Nie dziaa jak król pruski z pobudek kramarskich, lecz z zu-

*) RevoIutions des peuples du nord par J. M Chopin. Quatrieme yolumo. faris

et Leipzig. 1842 — Les Suedois depuis Charles Xl[ par le vieomte de Beaumont —
Yassy. Paris MDCCCXLr. Tome II — Histoire do (jnstave III. Traduite dc rAllomand
de Louis-Ernest Posselt A. Genc-ye 1807. — Histoire de Bernadotte, Charles XIV —
Jean. Par B. Sarraus Jenne. Paris. 1845.
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pohia l»('ziiil('if'S()\\ii(»ci;i. Wyjecha wic nad granice (rancusk, spiskowa

7. tracnii króla Irancuskiego i z omigraiitanii. uoy plan uciec/ki Ludwika

XVI, organizowa leg.jon szwedzki i chcia hy na Jego czele wtargni sam

do Francji.

Awanturnicza ta polityka zaledwie nie poz)awia go tronu. Z Sztok-

holmu donoszono mu, e « rewolucyjny zawrót opanowywa gowy szwedzkie*.

Zaczy si lam pojawia broszury w duchu republikaskim i zawizyway

si stowarzyszenia nieprzyjazne samowadztwu królewskiemu. Ma si ro-

zumie, w caej tej agitacji prowadzia rej niezadowolona szlachta. Chcc
pozyska inne klasy, o.wiadczaa gotowo zrzeczenia si uprzywilejowa-

nego swego stanowska i mówia o zaprowadzeniu takiej konstytucji, jak
naród francuski w tym czasie sam sobie by nada. Mieszc-zaiistwo, zwa-

szcza sztokliolmskie, widzc dziwaczne wybryki i zapdy króla, ostygo

w swym zapale dla niego i zaczo skania si take ku przekonaniom

rewolucyjnym. Przypisywano wielki wpyw klubistom paryskim, którzy

jakoby przybyh do Szwecji w celu zaszachowania wojowniczycli planów

(lustawa III.

Wiadomoci te zaniepokoiy wreszcie króla i skoniy go do powrotu.

Przytem wyprawie swojej do Francji chcia on nada wiksze rozmiary.

l*rzebiega Katarzyna II obiecywaa mu pomoc w onierzach i pienidzach,

byle tylko sejm szwedzld zagwarantowa poyczk, chociaby pod wpy-
wem groby bagnetów rosyj.skich. (lustaw III nie odway si zwoa sejmu

do Sztokholmu, usposobienie mieszkaców którego objawiao si ju w tem,

e po zgromadzeniach publicznych otwarcie piewano republiliancli fran-

cusk piosenk: Ca ira, lecz dla obrad .sejmowych wyznaczy mae mia-

steczko deile, gdzie stay dwa puki zupenie oddane królowi.

Sejm zosta otwarty 2H stycznia 1792 r. Propozycja królewska na-

potkaa stanowcz opozycj, nie tylko ze strony szlachty, ale take ze

strony mieszczan i wocian. Król ustpi i rozpuci sejm 21 lutego, ^y
to jeden z najkrótszych sejmów szwedzkich.

Prdkie zamknicie sejmu wywoao pogosk, e król postanowi

zupenie obali dawn konstytucj i uczyni wadz monarchiczn cako-

wicie samowadn. Szlachta, oddawna rozjtrzona na króla, uknua spisek

i uzlroia rk Ankarstroma i hrabiów Rib)inga i Horna przeciwko krt')]owi.

Los pad na Ankarstroma, majcego osobist uraz do króla. Na dworskim

balu maskowym 17 marca 1792 r. (istaw III zosta miertelnie raniony.

Doskonale go maluj pierwsze sowa, które wyrzek, gdy przyszed co-

kolwiek do siehie. «Chcial)ym wiedzie — rzek — co o mojej mierci

Hrissot powie w konwencji*.

Nastpc (lUstawa Ul by syn jego, (iustaw 1\^ Adoll, ale e by
jeszcze niepenoletni, wic ksi Sudermanii obj rzdy tymczasowe,
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kt()iv trway a do listopada ITOfir. Po();3:enio regenta byo trudne, wobec
wzrastajcego wrzenia republikaskiego i rozdranienia stronnictw. Raz
przyszo nawet do nianifestacyj ulicznycli w Sztokholmie. I{yo to tak.

Znany publicysta, Thorild, ogosi dzieko o swobodzie rozumu, któr za-

leca regentowi i narodowi. Z powodu republikaskich opinij tego dzieka,

policja skonfiskowaa je. Wzbudzio to silne rozjtrzenie w ludnoci sztok-

holmskiej. Ksi wnc Sudermanji, by uprawni krok policyjny, odda
Thorilda pod sd. 'Phorild )roni si wietnie przed sdem i zosta od
oskarenia uwolniony. Ludno przyja ten wyrok z wielkiem zadowo-
leniem i, tumnie przecigajc po ulicach, woaa: « niech yje wolno !=>

Szw^edzi nie byli zadowoleni z regenta i z radoci witali Gustawa
IVgo, biorcego rzdy w swe wasne rce. Spodziewano si wiele od tego

monarchy, którego ojciec wychowywa by podug wzoru wskazanego przez

llousseau. Rycho jednak w do sabej gowie króla zasiada gwodziem
myl o boskiem pochodzeniu praw monarszych. Porónia go ona z wa-
snym narodem, staa si powodem utraty Pomorza i Finlandji i wreszcie

wprawia króla w zupene umysowe obkanie. Aeby uratowa kraj od

grocego mu rozbioru, powsta spisek wojskowy, na czele którego stan
pukownik baron Adlersparre. Spisek to jednak by prawie jawny. « Nigdzie

— powiada jeden z storyków szwedzkich — nie byo rzeczywistego

sprzysienia ani w armji ani w obywatelstwie, byo tylko wszdzie ro-

snce rozdranienie, i trzeba byo jeno sposobnoci, by nastpi wybuch*.

Detronizacja (lustawa IV odbya si bez rozlewu krwi. Rzdy tymczasowe

oddano znowu Karolowi, ksiciowi Sudermanii. Zgromadzony w maju 1809 r.

sejm podzikowa naczelnikom spisku jako zbawcom ojczyzny, odsdzi
(lustawa IV i jego potomstwo od tronu, ograniczy wadz królewsk przez

dodanie mu Rady stanu decydujcej w waniejszych sprawach, i ol)Woa
regenta królem jako Karola X[L któremu, poniewa by ju stary, wyzna-

czono za nastpc Krystyjana Augusta, ksicia liolsztyskiego. Kiedy

jednak ten ksi umar nagle 28 maja 1810 r., 25 sierpnia wybrano

na nastpc tronu marszaka Bernadotte'a, który w chwili wybuchu rewo-

lucji by sierantem w wojsku francuskiem. Dziwne losy i dziwne zrz-

dzenie! Dwóch królów szwedzkich, z rodu królewskiego, za wrogie swe

zamysy dla rewolucji zostao surowo ukaranych : jeden straci ycie, drugi

koron; a na tron szw^edzki, po nich osierocony, wstpi syn ciemnego

adwokata z maego miasteczka Fr.ncji, podniesiony do sawy i zaszczytów

przez rewolucj, której sub swoje gorliw ofiarowa.

B. Norwegja. — Norwegja, poczona z Danj, utracia niemal

zupenie swoje samoistno. i staa si prowincj, w której rzdzili, sdzili

i nauczali Duczycy. Kopenhag uwaano za ognisko ycia poUtycznego
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i umysowego w Norwegii. Jzyk duski wiadczy o wyszem wykszta-

ceniu, a jzyka norwegskiego lud tylko uywa.
Wprawdzie, pod wpywem prdu demokratyoznyci poj, zaczto

bada w Norwegii mow ludow i w tym celu nawet w 1772 r. zawi-

zano Norwegskie Towarzystwo, ale dopiero wybuch rewolucji

francuskiej rozbudzi — rzec mona — patrjotyzm norwegski. l*atrjotyzm

ten rós i mnia, i kiedy wród bojów europejskich monarchowie musieli

wicej si liczy z daniami swych ludów, zmusza do pewnych dla siebie

ustpstw. Jednem z takich waniejszych ustpstw, byo zaoenie uniwer-

sytetu w Chrystjanii w 1811 r., przez co wytworzyo si w Norwegii

wasne umysowe ognisko.

Tymczasem dyplomacja europejska, wynagradzajc króla szwedzkiego

za utrat Pomorza i Finlandji, przeznaczya w styczniu 1814 r. dla niego

Norwegj. Wiadomo t przyjli Norwegczycy z ogromnem oburzeniem

i postanowili, korzystajc z nieustalonego jeszcze stanu rzeczy, odzyska

zupen niepodlego swego kraju. Zebrao si wic w Eidsvold Jfi kwie-

tnia zgromadzenie narodowe, które uoyo konstytucj i ogosio królem

Chrystjana Frydryka, ksicia duskiego. Królowi szwedzkiemu wypado
z orem w rku zdobywa swe prawo na Norweg,i. Aeby wic pozy-

ska Norwegczyków dla siebie, obieca przyj konstytucj uchwalon
w EidsYold. Jako na nadzwyczajnym storthingu Karol Xin, król szwedzki,

zosta jednogonie wybrany konstytucyjnym królem norwegskim.

C. Danija. — W Danii wykryto, równoczenie ze .spiskiem Heben-

streita w Wiedniu, spisek take jaki rewolucyjny *). ale nie mia on —
jak si zdaje — waniejszego znaczenia. Wszake, pod wpywem oywczych
rewolucyjnych myli, prowadzono z powikszon gorliwoci rozpoczte

ju przedtem dzieo reform spoecznych. Poddastwo, które ju w 1788 r.

zniesiono, rugowano ostatecznie zewszd; robocizn paszczynian unor-

mowano i uregulowa no ; wreszcie zrównano wobec prawa wszystkie stany.

XIV.

Grecja. Wpyw jej porusze na Rumuriów i So-
wian tureckich. Turcja.

Grecy — historycy ostatniej walki o niepodlego swojej ojczyzny,

jak Jacovaky i Soutzo, zaznaczaj, e rewolucja francuska rozniecia na

*) 265, X. Pfister. Histoire (i'Allemagne.



236

nowo w narodzie Jarockim pra.miuMiio wolnoci. *) Istotnie, w dotyciczaso-

wyeli walkach (Irek(')w /. 'rurkami wiec(!J chodzio o reHtrj i koció, ani-

eli o narodowi! niepodlego i wolno.**) wiadczy o teni |)omidzy

innenii ten szczegó, e statki greckie, które dawniej zwykle nosiy imiona

wiycli. od czasów rewolucji francuskiej zaczy olrzyinywac- imiona sa-

wnych w staroytnoci (Ireków. jak Temistokles, Ksenolónt i t. d. Jeden

z najdzielniejszych liohalerow wojny o niepodlego. Teodor Kolokotronis,

znany z(; swego zamiowania .sprawy wolnoci, powiada, e rewolucja fran-

cuska tlopiero otworzya mu oczy i jak trha wszechwiatowa zagrzmiaa,

i ohwiecia o zhlieniu si nadchodzcej wolnoci.

Najskorsz klas do przyjcia zasad Iranciiskich okazaa si klasa

rednia, kupiecka, która szczeg(')lnie urosa w drugiej poowie X\'III stul.,

albowiem wówczas wielu (Irekow rzucio si do handlu morskiego, zwa-
szcza zl)o()wego. Oni to g(')wnie prowadzili handel zboowy pomidzy
Odes i PYancj. eglarzy (ireków liczono okoo 3().()0(). statków kupie-

ckich okoo ()0(). Kupieckie greckie kantory pojawiy si we Woszech.

f(»landji, Niemczech, a nadewszystko w Tryjecie. Kupcy bogaci najwicej

si troszczyli o rozwój i podniesienie swej narodowo.ci, znac/-ne sumy pie-

nine dawali na szko, teatr, literatur. Wpyw francuski tem )y silniej-

szy na kupców greckich, e jzyk francuski by bardzo rozpoA\'szechniony.

Rewolucja francuska rozniecia nadew.szystko w (Irecji pragnienie

.wiata. « Mona powiedzie('; bez przesady, e podczas dziesiciu lat rewo-

lucji francuskiej pojawio si w (irecji znacznie wicej k.siek naukow-ych

w rozmaitycli przedmiotaci. anieli ich byo si pojawio w (jaym cigu

czasu od zburzenia cesarstwa wschód niego..> ***) Szczególnie rozmiowywano
si w przeszoci Helady. penej w.spomnien w^alk })ohaler.skich o wolno.
Hardzo wiele w tym wzgldzie zrobi Konstanty Rigas. znakomity patrjota

grecki i waciwy zaoyciel Heterji. Przyczyni si on w wysokim sto|)niu

do podniesienia umysow-ego (ireków i do rozbudzenia w nic;h pragnie

*J Str. 137. Histoire raodeine do la Grece — par .Jacovak.v Rizo N<5roulo6. Ge-

nt-ve. 1828. — Str 7. Histoire de la róvolution grecque — par M. Alexandre Soutzo.—

Korzystaem jaszcze z nastpujcych dzieJ : Gesehiehte Griechenlands von Karl Mendels-

sohn Bartholdy (Leipzig. 1870 Erster Theil), Histoire de la regi-nóration de la Grece

par F. 0. H. L Pouqueville A. Pouqueville (A Paris. MDCCCX1V — Tome I), a na-

dewszystko z dzieka: Memoirn sur Fi-tat actucl de la civilisation dans la Grinje, Lu a la

Societe des Obseryations de 1'iiomme. le 16 Niróse, au XI ((5 jaayicr 1803; — par Coray.

**j Jest to zdanie wielu historyków, a pomidzy innemi Ernesta Curtiusa (Pelo-

ponesos, Gotha, 1851, str. 104, I): ... „das griechisehe Kirohenthum ist die eigeatlicho

Triebfeder und Lebenskraft aller jener Befreuungs-Kiimpfe gebliehen."

="**) Coray, str 61.



237

iii('j)(Kll(%'()c;i ; z te^o })()\v(i(lu. mona powiedzie o nim. e j)rzy^()towa

rewolucjii 1821 r. *)

Higas urodzi sie w 1 TóH i-. w Ycle.stini w Tesal.)!. 'i'uikó\v niena-

widzi od najmodszych lat. widzc jak okrólnie pastwili si oni nad naj-

bliszemi mu ki-ewnemi. l*o ukoczeniu szkó ojezyslyci, rzuci si do

iiandhi. który zapewnia najwicej inepo(llej.'oci. Higas odznacza si wic;!-

kiemi zdolnociami Posiada dobrze jzyki: aciski, francuski, niemiecki, woski.

By przylem muzyk i niepospolity poeta. kl(')rego pieni bojowe tyle razy

zagrzeway nastpnie (ireków w walce z wrogami. Nadewszystko jednak

owadna jego umysem i wyobi-ani staroytna literatura gi-ecka. I*ra-

eowa dla swego narodu wielostronnie: tómaczy (tak przet(')maczy podró

modego Anacbarsisa). napisa fizyk popularn, uoy kurs taktyki woj-

skowej i narysowa map (Irecji. która wsawia go nawet w wiecie uczo-

nym europejskim. W r. 179() wstpi na sub do hospodara wooskiego,

ksicia Michaa Soutzo. lecz rycho zwycistwa Honaparlego zapaliy jego

wwobraiii i przerzuciy go na pole prac konspiracyjnych.

Zajcie ^\'ysp Jotiskich przez rzeczpospolit francusk zapowiadao,

w mniemaniu wielu patrjfjtow greckich, nadejcie chwili zi-zucenia jarzma

tui'eckiego. Zwracano zewszd oczy na Francuz(')w jako na zbawców.

Myl t podtrzymywali liczni irancuscy emisariusze, którzy przebiegali (Jre-

cj i wzywali je.) ludno do walki o wolno. Howa ich znajdoway po-

such nie tylko pomidzy greck ludnoci, ale nawet pomidzy panami

muzulmaskiemi w Albanii, którzy tchnli nienawici do okrótnych rz-
dów Ali-baszy.

W tym to czasie Kigas rozwin nadzwyczajn czynno konspira-

cyjn. Porzuciwszy sub u hospodara wooskiego, przyby do Wiednia,

tam wszed w porozumienie z posem francuskim, Hernadotte'm. i pomi-
dzy licznie zamieszkaemi (irekami utworzy zwizek patrjotyczny. W Tur-

cji pozyska take wielu zwolenijik()W. nawet baszowie, widyski Paswan-

Oglu i janiiiski Ali, sprzyjali .jego przedsiwziciu, zwaszcza pierwszy.

Kigas postanowi widzie si z samym Honapartem i w tym celu przyjy

do Tryjestu, skd mia jeclia dalej. **j lUichliwa czynno Rigasa zwrócia

ju bya uwag policji austrjackiej. Dopiero jednak kiedy jeden ze stowa-

rzyszonych zdradzi swych towarzyszy i przedstawi policji austrjackiej

*) Najwicej szczegóów o Rigasie znalazem w „Notiee sur la vie et les ecrits

de Rhigas" przez Nicolo-Poiilo, umieszczonej na koca drugiego tomu „Memoires sur la

Gre^-e — par Maxinje Roybaud Paris. MDOCCXXV. Nieolo-Poiilo powiada; „Rhigas, gó-

wny sprawca pierwszego powstania, które przygotowao rewolucj i wojn o niepodle-

go Greków" — str. 488.

**) Jaeovaky powiada, e Rigaa mia jecha do Peloponezu.
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pimienne dowody spisku, uwizia ona Rigasa, Koroniosa i jeszcze innych

i wydaa omiu waniejszych spiskowców haszy hiegrodzkiemu. Higas,

w cliwili aresztowania go przez Auslrjaków, próhowa si zahi sztyletem

ale rany nie byy miertehie. Basza biegrodzki, ol^awiajc si odsya Ri-

gasa do Konstantynopola, gdy basza widyski. Paswan-Oglu, owiadcza
si z zamiarem odbicia go w drodze, zamordowa go w Biegrodzie w po-

owie maja 1798 r. Jedne wersje powiadaj, e odcito mu i jego towa-

rzyszom gow; drugie za, e utopiono ich w Dunaju. Higas, prowadzony

na mier, broni si zawzicne i, wreszcie ulegszy przemocy, mia proroczo

zapowiedzie, e praca jego przyniesie narodowi swe pody. *)

Spisek Rigasa zatrwoy nieco Turków, i patrjarcha jerozolimski,

z polecenia sutana, ogosi w Konstantynopolu posanie ojcowskie do

wszystkich Greków, w którem upomina ich, aeby pokornie ulegali istnie-

jcej wadzy. Jeden z przyjació Rigasa ogosi odpowied na to posanie

i drukowa j w Paryu, podajc jednak jako miejsce druku : Rzym.

«Ogomy przed caym wiatem — powiada — e nienawi do okrótnych

muzumanów gboko tkwi w naszych sercaci, i jeeli dotd nie strzsn-

limy jeszc.e jarzma, które ciy nad naszemi gowami, nie naley nas

z tego powodu obwinia o tchórzostwo.

»

Bya chwila, kiedy mogo si zdawa Grekom, e wolno niezadugo

zawita na icli ziemi. l?rzygotowujc si do wyprawy egipskiej, Bonaparte

podnieca ich pragnienia narodowe. Dwaj Korsykanie, pochodzenia majnot-

skiego, Dimo i Stefanopuli, przybyli do Morei jako emisarjusze francuscy.

Entuzjazm dla Francji, a zwaszcza dla Bonapartego, by ogromny pomi-

dzy Grekami. Kolokotronis nazywa Bonapartego « Bogiem wojny,* Bej

manijoeki cieszy si otwarcie z jego zwycistw ; midzy (irekami rozcho-

dzia si wie, e Bonaparte waciwie nazywa si Kallinieri i pochodzi

z-Morei. Wzl^urzenie byo tak silne, e miasta peloponeskie powstaway, wy-

pdzay swe wadze greckie z ramienia tureckiego i zwoyway zgromadze-

nia ludowe. Sam Bonaparte zdawa si nosi z myl utworzenia nowego

wschodniego cesarstwa na gruzach Turcji, gdy o tem gono mówi, sto-

jc pod murami St. Jean d'Akre.

Kiedy po zawarciu pokoju w Amiens 27 marca 1802 r., legije pol-

skie rozwizano. Henryk Dbrowski przedstawi Bonapartemu projekt,

aeby wojsko poLskie opanowao wyspy Joskie, w 1800 r. zamienione

na rzec zpos po lit siedmiu zjednoczonych wysp pod opiek

Turcji, proklamowao tam niepodleg rzeczpospolit egejsk i nastpnie

*) Soutzo wkada mu w usta nastpujce wyrazy : Drzyj, pyszny sutanie ! Rewo-

lucja u Iram twoich. Z krwi mojej przelanej powstan mciciele mojej ojczyzny." Men-

delssohn Bartboldy za4 przypisuje mu nastpujce wyrazy : „Tak umieraj palikarowie

;

dosy zasiaem, i nadejdzie chwila, kiedy naród mój zbierze sodkie owoce."
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wnioso rewolucj do Mozei. «W ten sposób — pisa Dbrowski do pierw-

szego konsula — by moe, obywatelu, rzucisz podne ziarno rewolucji,

które pewnego dnia zakiekuje w caej (Irecji, rewolucji wanej dla dobra

caej ludzkoci i korzystnej dla Francji, » *) Bonaparte wszake w tym

czasie nie myla ju o rewolucji.

Poruszenia narodowe, które si ojjawiy w (irecji, udzieliy si i in-

nym narodom, znajdujcym si pod jarzmem tureckiem. Tak, obudzio si

uczucie narodowe pomidzy Rumunami, jak tego dowiodo póniejsze po-

wstanie Teodora Wladimirescu
;
pomidzy Serbami, którzy w 1804 i 1805 r.

wypdzili Turków z kraju; a nawet pomidzy Bugarami.

Cesarstwo ottomaskie, zbudowane na podboju, byo ju w stadjum

swego upadku, i rewolucja francuska, podniecajc uczucia narodowe pod-

bitych ludów, popieraa silnie rozpoczynajcy si jego rozkad. Wprawdzie,

Selim III, zamiowany w nauce, pochwycony prdem reformacyjnym pierw-

szej poowy XVIII stul., okazywa gotowo do zaprowadzenia odmian

postpowych w swojem pastwie, ale dopiero, po ukoczeniu wojny

z Francj z powodu Egiptu, móg je rozpocz. Dywan z doradczego ciaa

zamieni na prawodawczo-konstytujce, które zaprowadzio pewne reformy

w finansach i w wojsku. Pozwoli nawet posowi francuskiej rzeczypo-

spolitej, Descorches, kopjowa ruchy rewolucyjne, w których pospólstwo

stambulskie brao udzia. Lecz dnoci te reformacyjne Selima IHgo nie

odpowiaday ani budowie militarnej caego pastwa, ani konserwatywnemu

u.sposobieniu ludno.ci muzumaskiej: wywoay wic w kocu maja 1807

r. rokosz i spowodoway detronizacj samego sutana.

XV.

Wgrzy i Sowianie
Tak jak w Grecji, tak samo w Wgrzech i w krajach sowiaskich

pod berem Habsburgów, rewolucja francuska przyczynia si wiele do

rozbudzenia uczu narodowych.

A. Wgry.**) Germanizacyjne zapdy Józefa ligo rozbudziy pomidzy
Wgrami omdlae uczucie narodowe i spowodoway pomidzy niemi silny

*) Str 281. Amilkar Kosiski we Woszech 1795—1803 r. Zbiór materjaów do

historji legjonów polskich we Woszech. Pozna. 1877.

**) Próoz ogólnych dzie historycznych, posikowaem si w tym przedmiocie

gównie nastpujcemi pracami : Histoire de la maison d'Autriche — par William Coxe

(Traduit de TAnglais par P. F. Henry. A Paris. MDCCOX) i Tableau geogr»phique

et politique des royaumes de Hongrie, d'Esel»vonie, de Croatie et de la grand prinei-

paate de Transilyanie
;
par M. Demian, officier autriehien (Traduit de TAllemand. A

Paris. 1809).
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ruch polityczny. Wrzenie lo po(Ini<!(;ili do wyszego jeszcze stopnia Polacy,

zaniierzajjic \vsj)ólni(^ z l*rusami rozpocz wojn z Aiislrj. .lózof II i)isa

IH },'rtuinia l7Ki) r. do l»rala swego Leopolda: ... «na wiosn wojna

z 'rinciii. Prusami i z Tolskii bardzo prawdopodobna. Trzylcni hozsilno

l^rancji. zla wola luh wycieczenie Rosji. >(!lj.;ia zbiuilowana. duch buniu

zasiany przez Tolakow w (lalicji, nawel w Wgrzech, a my ju osUitki(!ni

goiiimy! Wszystko to dreszczem umie przejmuje; chyba cudem wyjdziemy

calu-.*)

Stan rzeczy w Wgr/,ech przybia tak gione rozmiary, e Józcl' 11

poszed za rad brata swojego. Leopolda, i coln wszystki( swoje rozpo-

rzdzenia, któremi zmieni by dawn konstytucj, przyrzek koronowa si

w nastpnym roku i jako zakad wypenienia obietnicy zwróci Wgrom
wywiezion koron ^w. Szczi^pana. Koron t wieziono uroczycie do

Ludy. wród luków Iryumlalnyc;!! i ogromnego zbiegowiska narodu. Miasto

iluminowano, a .snujce si tumy ludu woay entuzjastycznie: 'niech yje

wolno VV''gier!»

mier Józela ligo zrodzia w W^grzech myl zupenego zerwania

z dynastj habsburgsk, która nic j)rócz nieszczcia i upokorzenia Wgrom
nic pizynosia. Okolicznoci sprzyjay temu : Turcy obiecywali im pomoc,

a kroi pruski pozwoli im nawet zaoy w IJerlinie komitet insurekcyjny.

Obejdziemy si bez ksicia austryjackiego — mówili Wgrzy — Józef II

swojem despotycznem i dowolnem postpowaniem .sam zama w.szelkie

nasze ukady z dynastj liabsburgsk. Sejmiki prowincjonalne w 1790 r.

odbyway si bardzo burzliwie, a towarzyszcy im odgos rewolucji fran-

cuskiej wznieca nowe pragnienia i nadzieje, «i wielka cz. narodu zda-

wao si przyja wi-az ze stylem take uczucia i zasady demagogów

francuskich^.**)

l*ooenie Leopolda ligo byo bardzo trudne. Lecz rozsdny ten

i umiarkowany wadca umia sobie poradzich Zwoujc s(;jm wgierski,

kt<)ry od czasu koronacji Marji Teresy nie by zwoywany, poechta teni

uczucie narodowe i pozyska magnatów wgierskich
;

pr(jtcgujc Serbów

i [•ozwalajc im odby sejm w 'Jemeswarze, kiedy Wgrzy nie chcieli ich

dopuci do swego sejmu, jedna soJtie ludno sowiaiisk i osabia si
opozycji wgierskiej.

Lubo zwoany sejm wgierski nie podnosi ju kwestji zerwania

z dynastj habsburgsk. to wszake stara si (ograniczy wadz królewsk

*)^ Str 2925 i 293. Joseph II unii Leopold von Toscana. Ihr Biiefwech.sel voii

17bl l.is 17y0. Herauflgegeben von Allred Kitter von Arneth. Zweiter Band, 178(J-r/!»0.

Wien. 187-4.

**) Co.\e, 562, V
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i uoy w tym duchu nowy projekt przysigi, majcej ])j6 wykonan
przez Leopolda II. Przysiga ta — powiada Coxe — « doprowadziaby

królów wgierskich do tego stanu nicoci i upokorzenia, w jakim si znaj-

dowali królowie polscy*.*) Leopold z umiarkowaniem, ale ze stanowczoci

opar si uroszczeniom szlachty wgierskiej. Przez kanclerza Wgier, hr.

Palfy, wystosowa do sejmu reskrypt, w kt(irym owiadcza, e zachowa

w caoci konstytucj dawniejsz, ale te nie odstpi od sankcji pragma-

tycznej, która zoya w rce króla ca wadz wykonawcz i sdownicz,
i kt<')ra ustanowia dziedziczno tronu w dynastji habshurgkiej, a take

nie zgodzi si na to, aeby niekatolikom od)ierano nadane im prawa.

'J\mczasem dyplomacja, doprowadzajc do podpisania umowy w Kei-

chenbaehu i w ten sposób pozitawiajc Wgrów moliwej pomocy ze

strony *rus i Turcji, uatwia spraw Leopoldowi. Nie zaniecha on przy-

tem uciec si do rodków, które wzmocniy jego pooenie a osal)iy

Wgrów. Rozoy w okolicy Budy fi(M)()0 wojska; oficerów Wgrów,
którzy podpisali deklaracj do sejmu z owiadczeniem, e poi)iera(; takowy

bd, zastpi Niemcami; dla koronacji za swojej zamiast Hudy wyzna-

czy miasto Preszburg. Koronacja odl)ya si Lo listopada. Nowy król

wród uczty mu przygotowanej owiadczy niespodzianie Wgrom, e zga-

dza si na ogoszenie prawa, które zobowizywaoby jego nastpc(')W do-

koronowania si koniecznie w cigu szeciu miesicy po ojjciu wadzy.

Wgrzy z entuzjazmem przyjli to owiadczenie. Sejm wicej ni podwoi

dar pieniny koronie (zamiast lOOOOO fi. uchwali 225(i()()), a prymas

w imieniu rarodu owiadczy, e «nar(xl wgierski stanowi jedno ze swoim

kr(')lom, król take stanowi jedno ze swoim narodem!* W ten sposób

stanowcze ale pojednawcze zachowanie si Leopolda ligo zaegnao gro-c mu burz, zjednao dla dynastji wiksz cz narodu i niemao

wpyno na to, e póniejsze nawoywania francuskie nie spi-awiay tego

wraenia, jakiego moiiaby byo si spodziewa, wnoszc ze wrzenia

w 17.S9 i 1790 r.

Kozljudzone uczucie narodowe byo jednak silne i oiijawio si w d-
nociach skonsolidowania organizmu spoecznego i podniesienia owiaty

narodowej. Zwaszcza w tym wzgldzie zasuy si dobrze sejm 1791 r.

Potwierdzi on tymczasowo, zanim nie zostaaby uoona lepsza ustawa,

urbariura, wydane przez Marj Teres i regulujce stosunek wocian
do swoich panów ; zniós przynaleno wocianina do gle})y i dozwoli

mu swobodnie przechodzi od jednego pana do drugiego, t. j. zamieni

wocianina g 1 e b a e a d s c r i p i. u m na c o I o n u m 1 i b e r a e m i g r a-

tionis; rozszerzy prawo apelacji wocianina i mieszczanina od .sdów

*) 562, V.

16
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dominialnych (sedes dominalis) do sdów królewskich ; zohowiza panów,

hy starali si o owiat swych wocian; nada prawo przedstawicielstwa

klasom, które nie hyy zalene (npd. Kumanoni i .Uizyj^'om); potwierdzi

i uregniowa prawo protestantów : zaj si czynnie spraw zietormowa-

nia sd(')w i administracji; wreszcie, za zgod i.eopoda. m^egulowa swój

stosunek do króla, stanowic, e kn')! moe onywa wadz prawo-

dawcz tylko wspólnie z sejmami prawnie z' .anemi, i e tylko posta-

nowienia takich sejm(')w mog jnie('; prawn si.

Po mierci Leopolda II. Franciszek II. chylcy si otwarcie do reakcji

i hiernie oporny swobodom narodu wgierskiego, znowu wywoa silne

niezadowolenie pomidzy Wgrami. Wpyw rewolucji francuskiej porusza

przytem gortsze umy.sy. Utworzy si nawet spisek, który — jak Hiiusser

powiada *) — niewiadomo, czy mia na celu propagand demokratyczn

tylko czy te przewrót gwatowny. Trudno jednak przypuszcza, aeby za sarn

propagand tylko karano mierci. Za gow spisku uznano Martinowicza,

którego. w.skutek denuncjacji jego su(:ego, aresztowano 15 padziernika

1794 r. Nastpnie uwiziono wielu Wgrów wpywowych, nawet z za-

monej szlachty. Pomidzy ujtemi znajdowa si take znakomity poeta

i pisarz madziarski, Franciszek Kazinczy. Siedmiu skazano na mier. Mar-

tinowiczowi ucito gow w Budzie 20 maja 1795 r.

Ignacy .lózef Martinowicz urodzi si w Peszcie, wszed do zakonu

kapucynów i zasyii swoj wolnomylnoci i nauk. Nalea on do ilu-

minatów. .Józef II mianowa go profesorem lizyki i mechaniki w uniwer-

sytecie lwowskim. Wykady jego byy znakomite i cigay mnóstwo su-

chaczy. Drukowa we Lwowie rozprawy i lekcje swoje w aciskim jzyku.

*rotegowany przez .Józefa II, zosta przeniesiony nastpnie do W^gier

i podniesiony tam do wysokich godnoci kocielnych.

Rozbudzone uczucie narodowe oywio omdla literatur wgier.sk.

W wieku XVII wyszo dzie w tym jzyku 1750, od 1700 od 1740 r.

-

7(K) tomów, a przez HO nastpnych lat 40 tylk(j. Tak J)yo upado naro-

dowe ycie umysowe. Wraz z rosncym ruchem polityczno-spoecznym

zacz wzmaga si take ruch literacki. Maciej Rath zaoy w 17S1 r.

pierwsze czasopismo madziarskie. W 179H r. zostaa zaoona akademja

wgierska. Od 1795 r. pojawiaj si gramatyki i .sowniki tego jzyka.

Wreszcie pojawili si utalentowani pi.sarze, jak Karol Kisfaludy, Franciszek

Kazinczy, Danjel Rersenji. którzy swemi utworami poetycznemi i wspo-

mnieniami przeszoci wgierskiej rozniecili uczucia patrjotyczne i rozpo-

czli now er literatury wgierskiej. Narodowo madziari^ka. wypychana

przez sowia.sk. zwaszcza sowack, w drodze rozmnaania si i przy-

*) 14, II. Deutsche GeaeLichte.
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swajania naturalnego, od 1791 r. zacza sama madziaryzowa przez szkoy,

administracj i w|)yw klasy wyksztaceszej. *)

li. Sowianie. — .lak w XVI w. ruci reformacyjny w kociele,

tak w drugiej poowie XVni stul. prd demokratyczny popiera rozwój j-
zyków ludowych. Widzimy to pomidzy uyczanami, Szlzakami, Cze-

chami, Sowakami i innem i Sowianami tak w pastwie austrjackiem jak

królestwie wgierskiem. Pomidzy uyczanami bardzo wczenie, bo na

pocztku XVIII stulecia, zacz uprawia mow ludow iogumi B'abricius,

urodzony w l^olsce. Na Szlsku ksia zaczli ogasza w jzyku narodo-

wym rozmaite moralne nauki; na Pomorzu Krzysztof (celestyn Mrongowjusz

ywo zainteresowa si jzykiem ludowym. Wspomnimy jeszcze ks. Anto-

niego Hernolaka pomidzy Sowakami, ksiy Marka Pochlina i Walentego

Wodnika pomidzy Sowiecami. Bardzo wanem i wpywowem dla naro-

dowego rozwoju sowia-^kiego byo utworzenie w 1809 r. Prowincji Illi-

ryjskiej i)rzez Napoleona z oderwanych od Austrji poudniowych jej kra-

jów. Prowincja ta obejmowaa cz Korutan, Krain, Istrj, (iorycy, cz
Kroacji i Dalmacj. Napoleon protegowa w niej jzyk sowiaski, nadawa

mu urzdowe znaczenie, a Walentego Wodnika uczyni przeoonym szkó.

« Napoleon rzek; zbud si lllirjo! — Ona si budzi, ona szepcze: kto

mi zowie ku wiatu? O wielki bohaterze, czy to ty si budzisz? l*oda-

jesz mnie tw do potn, dwigasz mi...» Tak opiewa Vodnik Na-

poleona. **)

W Czecliach do podniesienia wiadomoci narodowej wiele si przy-

czyni mimochcc cesarz Józef II. Rugujc jezuitów, obala ich opiek du-

szc ducha narodu; zbyt zapdliwie wprowadzajc niemczyzn, wywoa
opór i obudzi zamiowanie jzyka ojczystego. Ju Marcel — de Serres, po-

dróujcy po Austrji w 1809 i 1810 r., powiada, e uywanie jzyka cze-

skiego stao si powszechniejsze anieli w ubiegem stuleciu, i e to gó-

wnie zawdzicza si pracom L*elcela, Duricha, Gramerius'a, Dubrowskiego,

Prochazki, Tomy i Nejcdly'ego. ***) Rewolucja francuska, szerzc i pod-

noszc przekonania demokratyczne, silnie popieraa ten zwrot do uywa-

nia jzyka ludowego. Pelcel, który przez dugi czas nie móg odway si

pisa po czesku, w 1791 r. wyda w tym jzyku kronik czesk.

Rozporzdzenia jzykowe Józefa 11 budziy powszechn niech w Cze-

chach; inaczej jednak byo z jego dekretami, majcemi na celu ol)ron

*) Sir. 20. Die Slovaken Eine ethoographisehe Skizze von Franz V. Sasinek.

Prag. 1875.

**) Louis Leger w swoim artykule : „Laybaeh et le peuple sloyeiie (Bibliotheque

Universelle et Revue Suisse — N. 49. Janvier 1883) mówi, e pomidzy Sowiecami

zachowao si z przeszoci wielkie wspóczucie dla Francuzów.

***) Str, aO, III. Yoyage en Autriehe par M. Marcel-de-Serres. A. Paris. 1814.

16*
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interesów wociaskicli. Kiedy Leopold, agodzc niezadowolenie klasy

przewodniej, cofnji niektóre te ro/porz;ylzt>nia. wocianie czescy w lad

za dolno-ausjrackiemi wysyali deputacje do nowego cesarza, proszc o po-

zostawienie rozporzdze wydanych przez zmarego monarch. *)

XVI.

Rosja. '^•*)

Co do wpywu rewolucji francuskiej, Rosja prawie to samo miejsce

zajmuje co i Turcja. Masson de Hlamont, dobrze znajc stosunki tego pa-
stwa, w kocu XVIII .stul. proroczo zapisa r; pnjce wyrazy w swych

Tajnych Pamitnikach: «.leeh rewoluc,.i ma obiedz dokoa wiata,

jak niektórzy utrzymuj, z pewnoci przybdzie ona do Rosji na samym

ostatku. Na granicach tego obszernego cesarstwa Herkules francuski po-

stawi dwie kolumny, na których wolno przez dugie czasy czyta b-
dzie : Non plus u 1 1 r a. »

***)

Katarzyna 11 lubowaa si w^ wolnomylnoci, dopóki ta jej zgoa

adnem niebezpieczestwem nie grozia, dopóki w niczem jej samowoli

nie krpowaa. Schlebiaa francuskim nowatorom w nadziei, e jej saw
przenios do odlegych pokole. Próno bya niemal jedynym bodcem

jej wolnomylnoci. « wiato, które trysno nagle z ona Francji jakby

z niszczcego jakiego krateru, owiecio Rosj ponuro: ujrzano niespra-

wiedliwo, zbrodni, krew, tam gdzie dawniej widziano wielko, saw
i cnot. Katarzyna zadraa ze zgrozy i oburzenia: ci Francuzi, ci gosi-

ciele .sawy, ci peni pochlebstwa i blasku historycy, którzy mieli cuda jej

panowania przekaza kiedy potomnoci, stali si nagle dla niej sdziami

nieubaganemi, którzy j przeraali*. ****) Wolnomylno Katarzyny zgasa

od jednego dmuchnicia. To co dawniej chwalia, zacza gani. Biusty

Woltera i Foxa kazaa wyrzuci ze swego gabinetu, a Langeronowi emi-

grantowi zakazaa nosi order Cyncynata, poniewa Waszyngton w j(!J

o(tzach z bohatera sta si buntownikiem. Zwaszcza mier Ludwika XVI

i (iustawa HI szwedzkiego przerazia j. Emigranci francuscy, którzy za-

*) Journal Politique de Bruxelle8. 1790. De Vienne 27 mai.

**) Korzystaem gównie z nastf^-pujcych dzie : Vie de Catherine II. (Tome

seeond. A Paris. An V do la Rópubliqiie (1797). Autorem tego dziea ma by, podug

katalogu genewsliiego, Castóra), MómoirfS seerots sur la Russie et particulierement sur

la lin du rcgne de Catharine II et le commeneement de e<-lui do Paul I (Paris. An VIII

(1800). Podug katalogu genewskiego, autorem jest Masson de Blamont) i La Russie et

les Russes par N. Tourgueneff (T. I. Paris. 1847).

*+*) Str. 4, T. II.

****) Str. 89, T. I. 1. c.
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czli przybywad do Petersburga, podbudzali j jeszcze l)ardziej przeciwko

republikanom francuskim. Rozpoczo si wic przeladowanie wszystkiego

francuskiego, co si nie napitnowao jawnie apostazj. Dzienniki francu-

skie zakazano; ukazem 179H r. zerwano umow handlow z PYancj

z 1786 r., zabroniono okrtom francuskim przybywa do portów rosyjskich

i okrtom rosyjskim udawa si do portów francuskich, kazano wszystkim

poddanym rosyjskim wyjecha z PYanc.ii, kazano wreszcie wydali z Rosji

wszystkich Francuzów, z wyjtkiem tych którzy odprzysign si zasad

republikaskich, a przytem zapowiedziano im. e to odprzysienie zosta-

nie ogoszone w dziennikach rosyjskich i zagranicznych. Odprzysienie

to brzmiao jak nastpuje; «.la niej podpisany przysigam • na wszechmo-

gcego Roga i na jego wit Ewangelj, e*;jak nigdy nie potwierdzaem

ani przekonaniem ani czynem bezbonych i buntowniczych zasad, które

zostay wprowadzone do Francji, tak te uwaam rzd tam ustanowiony

jako nieprawny i oparty na pogwaceniu wszelkich praw... e jestem prze-

konany w mojem sumieniu o doskonaoci religii, któr moi przodkowie

mnie przekazali... Obiecuj i zobowizuj si w skutek tego, dopóki korzysta

bd z zapewnionej mnie opieki .1. G. M. Cesarzowej wszech Rosji, której

mnie askawie raczy udziela, przestrzega zasady religii, w której si uro-

dziem, ulega prawom i Rzdowi .1. C. M., zerwa wszelkie stosunki w mojej

ojczynie z Francuzami, którzy uznaj potworn form rzdu istniejcego

obecnie we Francji... I w razie gdybym sta si winny pogwacenia te;

przysigi, poddaj si caej surowoci praw w tem yciu i strasznemu s-
dowi Roga w przyszem. 1 dla zatwierdzenia tej przysigi, cauj wit
Ewangelj i Krzy mego Zbawiciela*.*) Musiano wic odprzysiga si

w dwóch krajach: w Hiszpanii i w Rosji. Rzd rosyjski jednak w swych

zakazach poszed dalej od hiszpaskiego i w 1794 r. zabroni przywozi

towary nawet francuskie. Co do zbrojnej pomocy, któr Katarzyna udzia

emigrantów francuskich, to nie pieszya z ni wcale, oszczdzajc wojsko

i tlot dla wasnych swoich interesów, wreszcie walczya z rewolucj

w Polsce, a kiedy w 1796 r. kazaa eskadrze Chanykowa poczy si

z flot angielsk, to równoczenie polecia mu potajemnie unika bitew.

Ryo to ujemne oddziaywanie rewolucji francuskiej. Czy byo jednak

jakie dodatnie? Prawdopodobnie byo, ale bardzo mae i przytem wicej

porednie, przez wypadki w Polsce: konstytucj 1791 r. i rewolucj 1794 r.

Spoeczestwo rosyjskie zaczynao zaledwie myle, i te pierwsze byski

samodzielnej myli stumiono. Mikoaja Nowikowa, którego czynno litera-

cka i publiczna bya bardzo poyteczna dla rozwoju owiaty w Rosji,

*) Ukaz 1793 r. i powysze odprzysienie znajduje si w Vie de Catherine II

(420-422, II).
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w \1S\2 i\ osadzono w twierdzy Sdiussellturgskiej ; wiele ksiek, które

on wyda, zostao zakazanyci. Uwolniony nastpnie przez Pawa I, nsun
si na wie i w 1818 r. tam umar. Nieszczliwszym by los Aleksandra

Hadiszczewa. Urodzony w 1749 r., uczszcza on na uniwersytet w Lipsku

i rozmiowa si w dzieach .lana .lakóba Rousseau. Po powrocie do kraju,

suy w departamencie celnym, co dawao mu atw sposobno sprowa-

dzania ksiek zagranicznyci. Czujc sam pocig do pióra, zacz wyda-

wa : Poczt duchów. W ] 790 r. pojawia si jego P o d r <) z I
* e-

tersburga do Moskwy (Putieszestwije iz Pietierburga w Maskwu),

gdzie opisa straszn niewol wocian, naduycia administracyjne, samo-

wol Potiemkina i nawet napomkn o despotyzmie carskim. «Wchodz —
powiada do Carskiego Sioa — i zostaj uderzony strasznem milczeniem,

które tu panuje : w^szystko milczy, wszystko dry, albowiem tu przebywa

despotyzm. > Radiszczew za t ksik, która doznawaa wielkiej popular-

noci, i za któr kupcy moskiew^scy pacili po 25 rubli, zosta skazany

do ostrogu lliskiego w Syberji. Uwolniony przez Pawa I, nastpnie zo-

sta powoany przez Aleksandra I do napisania projektu kodeksu cywilnego.

W przedstawionym projekcie Radiszczew doradza uwolnienie wocian,

zr(')wnanie w-szystkich stanów wobec prawa, zniesienie kary cielesnej itp.

1'rojekt ten wywoa krzyki oburzenia i groby kary, co uprzedzajc Ra-

diszczew sam si otru w 1802 r.

Pawe I, po wstpieniu na tron, znajdujc si pod wpywem .lózela

lliskiego, uwolni Kociuszk, Niemcewicza i innych winiów polskicli,

uwolni take Nowikowa i Radiszczewa i objawia wiele dobrych chci

i zamiar<jw, ale szlachetne popdy ryc-bo przytumione zostay przez okró-

tny charakter i despotyczny sposó) mylenia. Spoeczestwo rosyjskie pod

wielu wzgldami odpowiadao temu usposobieniu. Dobrze przedstawia to

fakt. który mia miejsce na pocztku panowania Pawa. Cesarz ten obja-

wia ch zagodzenia losu wocian, jako rzeczywicie nastpnie wyda
kilka ukazów w tym duchu. Pewny oicer, jadc do Orenburga, opowiada

po drodze o tej chci Pawa. Skutkiem tego, w^ nowogrodzkiej i twerskiej

gubernii nastpi miay rozruchy wociaskie. Oficera jako sprawc tyf;h

rozruchów oddano pod sd. Senat skaza go na knuty, a gdyby kar t
przey, przeznaczy go do cikich robót. « Senat mia czoo — czyni przy-

tem uwag Masson de filamont,— przyoy piecz sprawiedliwoci i prawa

do tego krwawego wyroku, któryby za Katarzyny niewtpliwie wykonano,

ale w tajemnicy i milczeniu, w jakie obleka si zbrodnia. » *)

Pawe, w niechci swojej do republikanizmu francuskiego, wpada
w szalestwa mieszne i okrótne. Zabrania uywania samych wyrazów :

*) 221, I.
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rewolue.ja i wolno; zakazywa sprzedawa wstki trójkolorowe.

Pozamyka drukarnie, wstrzyma przywóz ksiek. Modziey nie pozwoli

uczszcza na uniwersytety zagraniczne. Do ^osji przyl)ywa mogli ci cu-

dzoziemcy tylko, co otrzymali szczególne na to pozwolenie od cara. (la-

7,ety i ksiki Ciancnskie wolno byo czyta tylko te. kt(jre cenzura zba-

daa i dozwolia. Wyda rozporzdzenie, aeby katolicy wypeniali swe re-

ligijne oljrzdki a przedewszystkiem odbywali spowied, ksiom za ka-

tolickim rozkaza dawa absohicj tym tylko, co na ni rzeczywi.cie za-

suyli. Za.sawszy robotnika Francuza Leroux. podczas przygotowa do

[)0grzel)u króla Stanisawa Poniatowskiego, w kociele katolickim w spo-

dniacli i kamizelce tylko, kaza go owiczy. Bicie, wizienie, wypdzenie

z Ro.sji groziy nieustannie cudzoziemcom, zwaszcza Francuzom i Szwaj-

carom jako republikanom. Wreszcie Pawe przystpi w 1799 r. do koa-

licji przeciwko Kzeczypospolitej francuskiej. Woj.ska rosyjskie pojawiy si

po pierwszy raz we Woszech. Szwajcarji. Holandji.

Dziwactwa jednak despotycznego umysu cara zaledwie nie zapro-

wadziy go samego do sojuszu z Francj. Z jednej strony, ujty przez

Honapartego, który uzna go jako wielkiego mistrza zakonu maltaskiego

i bez adnych zastrzee odesa mu jeców rosyjskich: z dr-ugiej strony,

rozgniewany na Anglj, e jemu wielkiemu mistrzowi zakonu maltaskiego

nie chciaa odda Malty, zacz przygotowywa si do wojny z ni. mier
Pawa przeszkodzia tej odmianie polityki rosyjskiej.

W czasie pochodu na Moskw w 1812 r., Napoleon stara si pro-

klamacjami, przyrzekajcemi wolno wocianom, zjedna ich sobie. Nie

udao si to mu jednak. Chopi moskiewscy widzieli we Francuzach na-

jezdników tylko. Wprawdzie po ukoczonej wojnie, wocianie w wielu

miejscach, uwaajc si za wolnych, nie chcieli odbywa powinnoci pod-

daczych. *) Opór ten jednak nie by do silny, aeby móg zaimponowa

rzdoMi, i wszystko wrócio do dawnego porzdku.

'Dopiero od powrotu wojsk do kraju — pisze Turgieniew — m y 1 i

liberalne — jak powiadano wówczas — zaczy si szerzy w Ro.sji.* **)

Pobyt we Francji by wielk szko dla Rosjan. Wojskowi, a zwaszcza

oficerow^ie gwardji, stali si najwikszemi propagatorami zasad liberalnych.

Odtd te pojawia si dno do organizowania tajnych stowarzysze.

* *

Moralne wraenie rewolucji francuskiej na ludy europejskie byo

ogromne. (Goethe mistrzowskiem piórem skreli je w poemacie Hermann

*) Tourgueneff, str. 20.

**) Str. 81. 1. c.
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u 11(1 Do(jth(;a. Nai"<ly eiiropoiskicMlrf^riy / ladoci. na widok swicliicj

zory.y, kli')ra rttzloczya si potnym ukiem ponad Sekwan. Wszd/tc

obudzio si pragnienie równoci obywatelskiej i wolnoci politycznej i na-

rodowej.

Za przykadem Francji, po.szy najbardziej do niej zblione kraje;.

Im dalej, lem fale rewolucyjne staway si sabsze, czsto tak sabe, e
dopiero w póniej.szych czasacli olijawi si ich skutek. Utoroway one je-

dnak drog i)(')niejszym rewolucyjnym ("alom, kUJre coraz gbiej si

wizynay.

l'i(Twsze atoli uczucia radoci i podziwu miny. Sprawa, poczyna-

jca si w mioci, zawrzaa straszn nienawici. Nietolerancja i teroryzm

budziy oburzenie i strach. Egoizm narodowy Francuzów^, który z oswobo-

dzicieli innych narodów zacz ich czyni ujarzmicielami, odstrcza od nich

ludy europejskie. Tego, co przynosili Francuzi dobrego na swoich bagne-

ta('h, nic spostrzegano; widziano tylko naduycia i przywaszczenia. Ke-

woluctja wszake zasiaa wszdzie swe ziarna, i nawet tam gdzie si obja-

wi silny ruch anti-francuski, jak w Hiszpanii i w Niemczech, rycho on

przerós reakcyjne dnoci i szerokie wyobi koryto dla rewolucji.

Bonaparte by ramieniem rewolucji, i dla tego rami to byo tak po-

tne i silne, lecz rami to samobójczo zaczo si zwraca przeciwko

samej rewolucji — i musiao si zama. Bonaparte nie rozumia dobrze

swego pooenia; — posugujc si jzykiem metafizycznym powiedzielibymy

— nie zrozumia swoj(!J misji. Bylty i pozosta]»y on wiiilkim, gdyby

wszystkim narodom ujarzmionym europcyskim by przywróci narodow

niepodlego. Uczyni to móg i nawet objawia t ch w wiatlejszych

chwilach dziaalnoci swojej.

Widzielimy, e rewolucja w samej Francji musiaa wróci do tych

granic, które jej historyczny rozwój by nakreli. W innych krajach eu-

ropejskich w jeszcze cianiejszych musiaa zamkn si granicach. Atoli

nie nadarmo wstrzsna ona spoeczestwami europejskiemi. (idziekolwiek

dosigo jej rami, burzya ona fundamenty starego porzdku: podda-
stwo i przywilej. Za sztandarami francuskiemi .szed kodeks cywilny

francu.ski. W wielu krajach on zosta, chocia reakcja zapanowaa nanowo
;

tam gdzie usunity zosta, pozostawi po sobie wspomnienie. Demokraty-

czne pojcia, dziki rewolucji, rozlay si szeroko po caej Europie. Odtd

nie wolno je byo lekceway. Monarchowie, powoujc ludy europ(;jskie

do walki przeciwko Napoleonowi, musieli take przemawia w duchu de-

mokratycznym i w swoich odezwaci odwoywa si do hase rewolu-

cyjnych.

Uznajc zasad prawa wikszo.ci, prawa ludu, rewolucja podnosia

wszystkie narodowoci ujarzmione, przycinione, pognbione; wywracajc
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rogatki, palc domy colne, znos/r; granico, wyina/iijuc z karty dawne

na/wy nawet, powoywaa ludy do )raterski(!go c/cnia si z sob w ró-

wnoci. Europa monarchiczna miaa si przetworzy w Stany-Z. ^'aoczone

Rzeczypospolitej europ(\jskicj.

Zakoczymy ten rozdzia piknemi sowy, któremi Hartwig Wundt-

Kadowski rozpoczyna swoje dzieo: «Polen und seine Revolution» (Stutt-

gart, 1831).

«Rewoluc)a idzie naprz«')d, obejdzie ona cay wiat, i ludzko nie

cofnie si. Nie da si odepchn w ciemn noc oddawna miniony(;h stu-

leci, chociaby poruszono przeciwko niej miljony bagnetów i mieczów,

chociaby ustanowiono we w.szystkich miastach inkwizycje i centralne;

komisje, chociaby pod wszystkiemi drzwiami i oknami ustawiono szpie-

g('»w i donosicieli, aeby ledzili za kadym wyrazem, kadem szepniciem,

kadem westchnieniem i kad zmian w twarzy; chociaby zniszczono

wszystkie ksiki, wydrukowane bez wyranego pozwolenia i roz-

kazu wyszej wadzy, i chociaby torturami zmuszano kadego po-

dejrzanego do wyjawienia swych najskrytszych myli, aby go nastpnie

skaza na wieczne wizienie lub spali na stosie. Fizyczna sia nie prze-

moe duchowej, moralnej. Niepodobna zniweczy na ziemi wielkiego pa-

stwa myli, które od póstulecia rozwija si i ksztaci ; szerzy si ono b-

dzie od pokolenia do pokolenia, od ust do ust, i wci dalej si ksztaci.

Ludy dojrzay do penoletnoci: obal i odrzuc wszystkie instytucje, które

sprzeciwiaj si naznaczeniu ludzkoci, jej duchowemu i moralnemu udo-

skonaleniu. Daremnie desp<jtyzm i klerykalizm dokadaj resztki swych si

i chwytaj za szprychy toczcego si wozu czasiw
;
porwie on je i zmiady.

»



ROZDZIA VI.

Wilhelm poDWiN i Tomasz Robee\t ^YIaltrus.

4
L iciiy vv!/i'ii!(' rcwdlticyjiu.' b\iii jc^/.r/j; silm- w /\iigi|i, p(jju\\ liu sir lam

c'\A dwutomowe dzieo, które sprawio wielkie wraenie i miao ogromny

I'
rozgos. Streszczao ono gówne rewolucyjne zasady i odwanie ude-

I rao w sam «kiucz sklepienia liudowy polity(iznei sprawiedliwoci* —
jak si wyraa autor, f^od kluczem tym rozumia wasno osobist. Byo

to dzieo pod tytuem : AnEnuiry concerning politicaljastice,

and its influence on genera virtue and h appiness (Hadania

nad polityczn sprawiedliwoci i nad jej wpywem na powszecin cnot

i szczcie).^)

Autor tego dziea. William (lodwin, by synem ksidza, wycbowacem

szkó duchownych i plv,ed dziesiciu jeszcze laty gorliwym teologiem-

kaznodziej.

Urodzi si on w hrabstwie Cambridge w 1750 r. z rodziców wy-

znania kalwi.skiego. Pierwsze nauki pobiera w miejscowych szkókach,

a nastpnie przez pi lat ksztaci si w dysydenc.kiem kolegjum Ho\ton

w pobliu Londyna. Wykadano lam jzyki : aciski, grecki, hebrajski,

a take teologj, moralno, metafizyk, filozofi naturaln, matematyk

i retoryk. Teologii nauczano podug zasad Aryjasza i Arminjusza a wic

w duchu przeciwnym kalwinizmowi. W 177H r. (iodwin zosta kaznodziej

w dysydenckie.i gminie w SufTolk. W tym czasie by bardzo religijny

*) Pierwsze wydanie wyszo w 1792 r. w Londynie. Mój egzemplarz jest dubliski

i drukowany w 1793 r. W 1797 i. wyuzo pito wydanie. Niemieckie tumaczenie G.

M. Webera drukowane byo w Frankfurcie w 1803 r. Benjamin Constant podobno tu-

maczy Je na jzyk francuski ; zdaje si jednak, e tumaczenie to nie pojawio si

w druku.
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i surowy w swych pogldach teologicznych. Arminjaniziii, wedug jego

przekonania, za wiele zostawia wolnoci krytyce umysu ludzkiego, i z tego

powodu (iodwin cofn si ku zasadom kalwiristwa, tern bardziej, e
w zasadach tej wiary otrzyma by pierw.sz nauk religijn. To cigno
jednak na przeladowanie, i (iodwin zniechcony porzuci wreszcie

w 17S2 r. obowizek kaznodzieji.

Zamieszkawszy w Londynie i wystarawszy si o ma rzdow po-

sad, powica cay swój czas swobodny nauce i literatur; e. Bardzo

skromny w wydatkach, nie szuka pracy zarobkowej, lecz ba \ i stu-

djowa z wielk pracowitoci rozmaite przedmioty naukowe, knae zwró-

ciy byy jego uwag. Pierwsza drukowana jego praca bya historyczna.

Krytyka pomina j milczeniem.

Dopiero rewolucja francuska — mona powiedzie — sprawia re-

wolucj umysow w (^odwinie. Spotykajc si w towarzystwie z Foxem.

iSheridanem i innemi mami politycznemi, przysuchiwa si uwanie

kwestjom politycznym i spoecznym, które nieustannie tam podnoszono,

i zacz je rozwaa i bada. Nastpstwem tej pracy umysowej' Ijyo owe

gone dzieo, ktr)re pojawio si w 1792 r. W dziele tem odwanie po-

targa kajdany, jakiemi religijne przekonania krpoway niezaleno umy-

sow, i nie da si powstrzyma adnemi wzgldami ludzkiemi. Dzieo to

sprawio ogromne wzburzenie. W wiecie duchownym rozleg si okrzyk

strasznego zgorszenia : nikt si nie spodziewa takiego odstpstwa. "Kon-

serwatyci polityczni i spoeczni rzucili si take z zav.'zitoei na dzieo

(lodwina. przedstawiajc je jako niepraktyczne, niecise, nieumiejtne,

jako pód chorego umysu. Pomimo tych krzyków a moe po czci i z ich

powodu, dzieo miao wielkie powodzenie pomidzy szerok publicznoci.

Entuzjazmow^ano si niem. Wordsworth woa do swego przyjaciela, stu-

djujcego podówczas prawa: —
- Porzu kodeksy i digesta, a czytaj (lO-

dwina, studjuj (lodwina; on tylko niemiertelny! Southey wpada w za-

cliwycenie przed wielkim mylicielem, Coleridge powica mu swojo

wiersze.

Chcc jeszcze bardziej spopularyzowa wyniki swej krytycznej pracy,

(iodwin w 1794 r. ogosi romans fdozoficzny p. t. The advcntures
ofCaleb Williams, or things as they are (Przygody Caleba

Williamsa, czyli rzeczy tak jak s). Komans ten narobi waele haasu

i mia ogromne powodzenie. Autor nie tylko wygasza w^ nim rewolucyjne

zasady, ale nadto wystpi niejako w^ roli reformatora samego romansu,

w którym nie mio — jak to dotd byo powszechnie - lecz inne na-

mitnoci ludzkie miay by gównym czynnikiem powieciowym. Mezióres

w sw^ojej krytycznej iistorji angielskiej literatury poda bardzo dobr
krytyk tego romansu i, wykazawszy jego zalety i wady, zakoczy sw^oj
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ooonc emi s(»wami: *Cak'l» Williams zawszo nalee bdzie do bardzo

niaej liczby romansów ory^Mimlnych* .*) aden z piniejszych romansów
(iodwina (Saint-Leon, Fleelwood, Mandeville, Cloudesley, Deloraine) nie mia
takiego rozgosu i nie odznacza si tak artyslycznem wykoczeniem jak

Caleb Williams.

Popularno (Jodwina stawaa si wielk. Proces polityczny przeciwko

Horneow Tooke'owi, TlielwaFowi, Hardy emu i Holcroffowi powikszy

j jeszcze bardziej. Skoro bowiem dorczono uwizionym akt oskarenia,

napi.sany przez lorda szefa sprawiedliwoci, Eyre'a, Morning Cbronicle,

redagowany przez przyjaciela (Iodwina, ogosi znakomicie napisan jego

krytyk. Wywara ona wielkie wraenie. Inne dzienniki powtórzyy ten

krytyczny artyku, a nastpnie wyszed on w osobnej odbitce. Rzd zaka-

zywa i konfiskowa te przedruki, lecz przez to czyni je jeszcze wicej

popularnemi. Niezawodnie, e artyku ten w znacznej mierze przyczyni

si do tego, e przysigli usprawiedliwili oskaronych. Kiedy na uczcie,

wydanej na cze uniewinnionych, zmuszono (Iodwina, i si przyzna do

autorstwa tego artykuu, Horne Tooke ugi przed nim kolano i ucaowa
jego rk, mówic: «nie mog mniej zroln dla rki, która ocalia mnie

ycie!*

(jlodwin, który w swojem studjum o sprawiedliwoci politycznej,

maestwo nazwa najgorsz ustaw i najgorszym rodzajem wasnoci,
w 1796 r. sam zawar lubny zwizek z Marj WoUstoncraft, osob nie-

pospolit i gon bojowniczk o prawa kobiety.**) Wprawdzie, y on

z ni poprzednio, bez lubu, w przecigu szeciu miesicy, i maestwo
mogo by tylko ustpstwem dla przesdów, zrobionem dla ukochanej osoby,

lecz .sam (fodwin powtarza po kilkakro nastpnie, e w tym wzgldzie

odmieni zupenie przekonanie, uznajc mae.stwo za jeden z najnatu-

ralniejszych i najwzniolejszych zwizków ludzkich. ona bya dla niego

idealn postaci, któr stara si odwzorowa w powieci Saint-Leon.
Szczliwy zwizek dwóch tych wyszych umysów trwa jednak bardzo

krótko. ona Godwina umara 10 sierpnia 1797 r., powiwszy mu córk,

póniejsz on poety Schelley'a i autork wielu romansów. Strapiony

m, wicc jej pami, zebra jej pisma i wyda je w 1798 r.. poprze-

dzajc je pamitnikami o jej yciu.***) Opowiedziawszy cik jej walk

*) 242, III. Histoire eritiuo de la littórature anglaise — par M. L. Mózióres.

Paris. 1834. '

**) Dzieo jej ma nastpujcy tytu; „Yindieation of tlie rights of women with

structures on raoral and political flubjects". London. 1792.

***) Marja Wojistoneiaft, córka waciciela ziemskiego, ucieka z domu przed

despotyzmem rodzicielskim i przebijaa si przez ycie o wasnych siach. Pomimo nie-

zalenoci i niepodlegego sposobu mylenia, surow bya w swych obyczajach. Rewo-
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z losem, jej szlachetne uniesienia, jej zawody, z oburzeniem mówi o spo-

eczeiislwie angielskiem, kt(')i*e odpychao j jako ko[)iet upafl. «I C(') to

bya za istota przeladowana w taki sposób?* — zapytuje. «Hya to —
odpowiada — najodwaniejsza szermierka i najpikniejsza moe ozdoba

swojej pci. Nigdy w sercu kobiety nie byo czystszych, szlachetniejszych

i delikatniejszych uczud jak jej uczucia*.

W 180() r. (lodwin zwiedzi Irlandj i zawiza tam przyjazne sto-_

sunki z patryjotami irlandskiemi, a szczególnie z Currancm i (Jrattanem.

Trzeba przyzna, e wysze i miujce sprawiedliwo umysy angielskie

w tym czasie jak i w póniejszym szczerze wspóczuy wolnociowemu

ruchowi, który rozwija si i wzmaga na zielonym Erinie.

W nastpnym roku (iodwin powtórnie si oeni i, nie majc do-

statecznych rodków do utrzymania rodziny, wspólnie z on zaoy ksi-

garni, w której przewanie sprzedawano ksiki do wychowania dzieci

potrzebne. Sam (iodwin opracowa sporo takich ksiek pod pseudonymem

Edwarda Baldwina.

Ogaszajc w 1808 r. historj ycia i epoki Chaucera, uznawanego

powszechnie za ojca poezji angielskiej, (Jodwin wykaza niepospolity talent

dziejopisarski, co jeszcze bardziej stwierdzi swoj czterotomow historj

rzeczypospolitej angielskiej (History of the common-wealth of England from

its Gommencement to the restoration of Charles II. London. 1824— 1828).

W dziele tem ostatniem, uwaanem niemal powszechnie za wzorowe

znajdujemy szczegóowe i dokadne wiadomoci o stronnictwie tak zwanych

Leveller'ów (zrównywaczy).

Dzieo jego, wydane przeciwko Malthusowi w 1820 r., nie miao

powodzenia. Wprawdzie, w nastpnym roku ukaza si przekad jego

francuski, ale te wkrótce wykazano liczne bdy popenione przez (iodwina,

zwaszcza wanem byo w tym wzgldzie dzieo Franciszka Flace'a, które

pojawio si w 1822 r.

(Jodwin doy do sdziwej staroci. Umar 1836 r., majc omdziesit

lat. Z drugiej ony mia syna, który rozpocz by wietnie zawód lite-

racki, lecz wkrótce pad ofiar grasujcej cholery.

Autor Bada nad sprawiedliwoci polityczniCaleba
Williams a cieszy si — nlona powiedzie — powszechnem powaa-
niem, nawet u tych, którzy podnieli byli okrzyk zgorszenia, kiedy te

dziea pojawiy si. Przypisa to gównie naley temu, e Godwi stara

lueja francuska zentuzjazmowaa j, a poniewa w tyra czasie zakochaa si w czowieku

onatym, wic by atwiej stumi sw mio, wyjechaa do Francji. Tam, obracajc si

w koach rewolucyjnych, poznaa pewnego Amerykanina, który uwiód j i, zrobiwszy

matk, porzuci. Wysza za Godwina, majc 37 lat. Bya od niego modsza tylko

o trzy lata.
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sio zawsze yciem iiie kama zasadom, które wyznawa. Jednem z ulu-

iiieszycli joj^o twierdze byo, e eiiota i rozum lo synonimy. Cnota —
podug niego - jest njlepszem ródem szczcia. Wdzik jej iigdy nie

ziuka. l*odlrzymuje ona zdrowie i modo, dol)ro albowiem napenia

sMce wesooci a zajcie si dobrem publicznem wprawia umys w nie-

ustann czynno. A có to jest sama cnota? — zapytywa. — Jest to —
iMiiienia - denie do szczcia powszeclinego.

.lakkolwiek dzieo, które zdobyo najwikszy rozgos dla imicMiia

(iodwina, byo owocem dugich jego rozmyla nad historj (Jrecji i Rzymu,

jakkolwiek byo natcbmone wielkiemi wypadkami rewolucji amerykaiiskiej

a sz('Z(!g()lnie francuskiej — jak o tern wiadczy sam autor w przedmo-

wie do Hadaii o ludnoci — napisane jednak byo w przecigu szesnastu

tylko miesicy. Std charakter dedukcyjny samego dziea, std brak

ogronniy przykad(')w, któreby rozumów;...m jego nadaway wicej pozy-

tywny charakter. Susznie Spencer, mówic o zarzucie mu czynionym, e
przecia dzieo i)rzykadami, zauway we wstpie do ostatniego tomu

Socjologji, e jedynym rodkiem, aby uogólnienia socjologiczne przestay

bV przypuszczeniami a stay si prawdami pozytywnemi. jest j)()p;n'(:ie

ich jak najwiksz liczb faktów.

(iówna tre Hada nad sprawiedliwoci polityczn
jest nastpujca.

Postp udzko.ci. zwasza umysowy, jest widoczny. Na rozwój umysu
wpywaj: literatura, wychowanie i nadewszystko polityczna sprawiedliwo,

poniewa dziaanie jej jest najpowszechniejsze.

•lak potnym jest wpyw instytucyj politycznych, przekonamy si

najlepiej, badajc przyczyny najwikszych wystpków, istniejcych w spo-

eczestwie. Do liczby takich wystpków nale : gwatowne odbieranie

cudzej wasnoci czyli rozbój i podstpne jej odbieranie czyli oszustwo

(fraudj. Oba te wystpki s skutkiem nierównego })odziau wasnoci, który

w Europie doszed do strasznych rozmiarów. Wielka liczba mieszkaców

przeto pozbawiona jest wikszej czci wygód, które czyni ycie znonem
i pewnem. W Angji — jak si zdaje — dzieje si najgorzej. Wpyw
takiego stanu rzeczy bardzo jest szkodliwy. Powstaje albowiem przeciw-ie-

stwo pomidzy ubogiemi i bogatemi. Ubogi przychodzi do tego przeko-

nania, e stan spoeczestwa jest waciwie stanem wojny, l^ogaterau wy-

daje si, i ma prawo do ciemienia. Frzytem poredni ucisk nie wy-

starcza mu. I widzimy, e « bogaci we wszystkich krajach s porednio

lub bezporednio prawodawcan pastwa; korzystajc z tego, nieustannie

zamieniaj ucisk w system i pozbawiaj ubogiego tej maej nawet korzyci ze

wspólnoci, jakaby mu w innym razie naleaa si bya».*) W Anglji npd.

*) Str 35 i 3G, I. An Enquiry coneeriiing politieal Justice. Dublin. n\):i.
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podatek ziemski, opacany gównie przez hogatyci zmniejszy si w em
stuleciu o pó miijona, kiedy tymczasem podatek spoywczy, spadajcy

przewanie na uhogich, powikszy si o trzynacie miijonów.*)

Mona hada pocztki spoeczestwa albo historycznie, albo filozo-

licznie. Auloi' mniema, o drugi sposób badania jest wyszy i waniejszy.

Hy to pogld panujcy w XVIII stul. ; dzisiaj przekonalimy si. e samo

rozumowanie, bez materjau faktycznego, nie w^ydaje rezultatów pozytywnych.

F^ilozoficzna czyli raczej metafizyczna metoda doprowadza autora do twier-

dzenia, e spoeczestwo, przy zaoeniu swojem, ma na celu zasady mo-

ralnoci i sprawiedliwoci. Skoro tak jest. naley wic uizdzi spoeczestwo

w ten sposób, aeby w niem istotnie panoway moralno i sprawie-

dliwo.

Polityczni pisarze zwykle podaj trzy zasady rzdu : .si, prawo boskie

i umow s{>oeczn. Pierwsze dwie nie zgadzaj si z zasadami moralnej

sprawiedliwoci. Tylko umowa spoeczna czyli wspólne porozumiewanie

si narodu moe by prawdziw podstaw rzdu. Im wicej kady bdzie

panem siebie samego, im wicej bdzie si kierowa wasnym sdem, tem

mniej zgorszenia napotkamy w spoeczestwie. Wanie jedn z gównych

przyczyn trwaoci wadliwych stosunków jest skupienie narzdzi wadzy

w rkach niewielu. W ogóle — wypada uzna — e wszelki rzd jest

zem. i e naley si stara o to. by jaknajmniejsze byo to ze. Zupene

jednak usunicie rzdu politycznego, jakkolwiek bardzo podane, jest

moliwe tylko w dalekiej przyszoci. Dwa jeno cele usprawiedliwiaj czyn-

no rzdow : zniweczenie niesprawiedliwoci w stosunkach spoecznych

i wspólna obrona przeciwko najazdowi obcemu.

Autor l)ada szczegóowo wadz prawodawcz i wykonawcz. Jest

demokrat i republikaninem w swych przekonaniach. Bardzo trafnie ocenia

wady parlamentaryzmu. Co do pogldów swoich na wadz wykonawcz
— powiedziabym — jest zupenym anarchist. * Pojcia wielkiego pastwa

i jednoci prawodawczej s pozostaoci z czasów heroizmu militarnego >-.**)

l^zetelne zastosowanie zasady odwoywania si do narodu we wszelkich

uchwaaci (ad referendum, jak to si dzieje w stanach Holandji — uwaa
autorj musi prowadzi do osabienia rzdu centralnego i do ustroju fede-

racyjnego. W tym wzgldzie mocno si róni z anarchistami, którym si

*) Str. 38

**) Str. 204, n. Spencer rozwija t myl bardzo cile i szczegóowo w trzecim

tomie swojej Socjologji. W ogóle, pomidzy wywodami Spencera i pogldami polit)'eznemi

Godwina istnieje jakby jaki bliszy zwizek. To, co Gródwin przypisuje ustrojowi repu-

blikaskiemu, Spencer widzi w spoeczestwie industrjalnem. Npd. Godwin robi trafn

uwag, e w republikach kary s rzadsze i agodniejsze. Spencer wykazuje, e w spo-

eczestwie industrjalnem zmniejszaj si zbrodnie.
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wydaje, o liezporednie ludowadztwo doprowadzi rzdy do najwyszego

despot yzinii.

Oslatni ksig, ósm, streszcz obszerniej, nie tylko dla tego e zaj-

muje si ona waciw kweslj spoeczn, ale take dla tego, e ona to

gównie daje wy)itiiy charakter dzieu (lodwina.

i 'odstaw {)odziau wasnoci powinna by sprawiedliwo. l*olega

ona na tern, aeby kady przyczynia si prac swoj d(j wytwarzania

majtku publicznego i — stosownie do swoicli potrzeb — korzysta z na-

gromadzonego zasobu. «Sprawiedliwo nakazuje, aeby kady czowiek,

chyba praca jego zostanie korzystniej uyt, przyczynia si do uprawy

wspólnego plonu, którego cz spoywa. » *) «Kady czowiek ma prawo,

o ile na to wystarczy ogólny kapita, nie tylko do .rodk(')W utrzymania,

ale nawet do rodków dobrego utrzymania.* **)

Dzisiejszy podzia wasnoci nie jest .sprawiedliwy. Nie jest on wy-

nikiem pracy i przemylnoci, lecz czsto l)ywa skutkiem przypadku uro-

dzenia. « Bardzo czsto pracowity i czynny czonek spoeczeiistwa moe
z trudnoci tylko wielk ochroni rodzin swoje od mierci godowej*.***)

Nagromadzenie rodków utrzymania w rku jednego czowieka lub

jednej rodziny, ponad jego lub jej potrzeby, prowadzi do zbytku i wy-

stawy, kt(')re nie tylko wywieraj wpyw demoralizujcy na o.soby, których

potrzeby nie s zaspokojone, ale nadto szkodliwie dziaaj na samych wa-
cicieli tego zbytku i tej wystawy. Zycie bowiem umiarkowane najwicej

sprzyja zdrowiu, jasno.ci umysu i wesoemu usposobieniu; pochlebstwo

za i nadskakiwanie, idce w lad za zbytkiem i wystaw, pozbawiaj

czowieka niezalenoci umysowej, która przedstawia jedne z najwikszych

osobistych korzyci.

Heligja, która jest przystosowaniem si do przesdów^ i sabo.ci lu-

dzkicli, stara si naprawi wadliwo nierównego podziau wasnoci, za-

lecajc Iito. i miosierdzie. W ten sposób u.sprawiedliwia si to, co

w gruncie jest niesprawiedliwem. Upatruje si nawet tam zasuga, gdzie

w rzeczywi.stoci wykroczenie jest przeciwko spoeczestwu. Chwalc mi-

cjsiernego bogacza, który ma czstk swego mienia przeznacza na do-

Iroczynno, zapominamy o tem, e jest on zabonuj; tego, co naley si

susznie potrzebom wielu innych czonk(')w sj)oeczestwa.

Dzisiejszy nierówny podzia wasnoci sprowadza wiele zych na-

stpstw, (iodwin zaznacza nastpujce:

1) 1'oniewa bogaty rozporzdza rodkami, których sam dla swego

utrzymania nie potrzebuje, wic nabywa przez nie usug ubogich dla sie-

*) 326 i 327, II.

**) 326, U.

***) 330, II.
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lne. Skiilkiein togo powstaje zaleno wikszoci od maej liczhy ludzi

hogatycli. Zaleno- prowadzi w dalszym cigLi do iiiewolniczoci.

2) Zhytok i kaprysy hogatyrji przedstawiaj nieustanny widok nie-

sprawiedliwoci i przyzwyczajaj niejako do niej. ¥/ydaJe si tak, Jakby

Jedni ciko pracowali po lo, by drudzy oddawali si zbytkowi i lenistwu.

H) Wikszo, która Jest przeciona prac, nie ma ani czasu ani

monoci ksztacenia si umysowego. Ludzie zdolni i genjusze nie tworz
tyle. ileby mogli, gdyby nie potrzebowali troszczy si o swoje utrzymanie.

"Faszywe potrzeby i cbciwa opieka nie pognbiayby genjusza. Uczucie

zaniedbania i ucisku, sprawiajce gorycz w Jego piersiacli, nie drczyyby

go. Uwolniwszy si od obawy, która nieustannie zwraca myl do nagrody

osobistej, potniaby wród uczu wspaniaomylnoci i dobra publicznego*.*)

4) Taki stan rzeczy, w którym obok nagromadzonego do zbytku

bogactwa istnieje ciki niedostatek, przedstawia obfite ródo wystpków.

Uczucie, e si dzieje niesprawiedliwo, popycba do gwatów. Dzisiejszy

system podziau wasnoci zradza wic ucisk, niewolnictwo, oszustwo;

rozwija próno i skonno- do przepychu; podsyca wreszcie ambicj,

a Jest to namitno, która najwicej sprowadza spustosze. «Zudneni

Jest mówi o powszechnym pokoju, dopóki istnie bdzie to ródo zawici

i zepsucia ».*")

ó) Trudno nie moe tak wzrasta, Jakljy moga przy powikszonej

produkcji skutkiem dobrego rozkadu si wytwórczych.

Skoro wic porzdek, oparty na nierównomiernym podziale wasnoci,

Jest niesprawiedliwy i szkodliwy, naturalnem Jest mniemanie, e odmienny

ustrój wasnoci powinien by lepszy. Porzdkowi temu ostatniemu czyni

atoli wane zarzuty.

.lednym z waniejszycli zarzutów przeciwko porzdkowi, opartemu

na równomiernym podziale wasnoci, uwaa si ten, e gównym bodcem
usiowa ludzkich Jest mio wasna, interes osobisty, ch zysku. (Idyby

usunito ten bodziec, ludzie nie chcieliby ciko pracowa; skutkiem tego,

postp ludzkoci wstrzymal>y si, i moglibymy si cofn do stanu niszej

owiaty. Obawa la Jednak zbyteczna. Hównomierny podzia wasnoci
byby Jednoczenie r<')wnoniiernym podziaem pracy. Skutkiem tego. ciar
pracy fizycznej dla ogromnej wikszoci ludu zmniejszyby si. W^^iele zaj
nieprodukcyjnych albo maoprodukcyjnych odpadoby, tak npd. staliby si

niepotrzebnemi : poborcy podatków, celnicy itd. W^ieh; rk skierowaoby

si do rolnictwa, prawdziwie chlebodawczego zawodu, w którym dzisiaj

stosunkowo bardzo maa cz ludnoci pracuje (dwudziesta w Anglji —

*) ;i42, II

**) 346, II

17
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podug autora). Przy równomiernym podziale piaey, kady miaby wicej

wolnego czasu i mógby ksztaci si uniyslowo. Postp wic wzmagaby

si. Mylnem jest take zdanie, jakoby cbe zysku bya najgówniejsz na-

mitnoci czowieka. Tak. namitnoci jest cli odznaczenia si. W dzi-

siejszym ustroju szuka tego wikszo na drodze materjalnej: w bogactwie;

przy równoci majtkowej, szukaaby na drodze moralnej. W nowym po-

rzdku unikanolty zarzutu lenistwa tak slarainiic, jak dzisiaj unikamy tego,

by nas nie posdzano o ul)óstwo.

Czy jednak porzdek taki mógby by stay? I 'rzecie natura ludzka

zawsze pozostanie ta sama. Ma za ona na celu gównie siebie i nie lul)i

jednostajnoci, koniecznego nastpstwa równomiernego podziau wasnoci.

Porzdek wic, oparty na nowycb podstawach, runby po pewnym czasie,

i wszystko wrócioby do dawnego stanu rzeczy, (idyby istotnie co po-

dobnego miao nastpi, czy warto w takim razie stara si o zaprowa-

dzenie nowego porzdku? l\)dug autora, jest to najwaniejsza w tym

przedmiocie kwestja. — Dla czegoby jednak — zapytuje sam — nowy

zaprowadzony porzdek nie mia by stay? — Wszak przypuszczamy, e
zaprowadzi go wikszo narodu, rozwaywszy dobrze jego korzyci

i przekonawszy si, i najwicej zgadza si on z zasad sprawiedliwoci

i najwicej zapewni ogóowi szczcia. Sama opinja publiczna zmieni si

odpowiednio do tego. «*rzy myli, e spoywamy bezuytecznie to, co

mogoby by poyteczne dla innych, lub e gromadzimy wasno dla

zdobycia przeAvagi nad umysami naszych ssiadów, uczuwalibymy wów-

czas taki samy wstrt, jaki czujemy dzisiaj wobec myli popenienia mordu*.*)

Zauwaa nadto wypada, e nowy porzdek nie bdzie ani zachca do

nagromadzania Ijogactwa. ani sprzyja temu. Po co gromadzi mienie,

kiedy kady .spokojny jest o jutro? W taldch warunkaci nagromadzone

bogactwo w rkach pojedynczego czowieka miaoby cech krzywdy, po-

penionej przeciwko ogóowi, i zjednywaoby dla waciciela, zamiast sza-

cunku, pogard.

Pospolicie zarzucaj porzdkowi równego mienia, e nie daby si

on pogodzi z osobist niepodegoci czowieka. Zarzut to atoli bezp(3d-

stawny, zwaszcza jeeli przypomnimy, e dobra wola ma by podstaw

tego porzdku. Regulacja wszelka zbyteczna. Militarny system Sparty byby

niegodny ludzi rzdzcych si rozumem i sprawiedliwoci, (iodwin jest

zwolennikiem równoci, lecz nie wspólnoci. Nowy porzdek nazywa

porzdkiem czyli systemem równej wasnoci (system ot equal property),

uywa nawet raz wyraenia: pastwo równej pracy (state of equal

labour), pozostaje jednak zawsze indywidualist. Std powstaje wielka

*) 364, II.
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niejasnod w przedstawieniu autora, i niepodobna zrozumie, w jakiby

sposcjb równo mienia i pracy zdoa urzeczywistni. Nie przypuszcza

bowiem adnego przymusu i uznaje moralny tylko wpyw opinji. Nie

uwaa take za potrzel)ne ani wspólnej pracy, ani wspólnych magazynów,

ani wspijjnego poycia. Co wicej, wspóln prac (cooperation) i wspólne

poycie (cohabitation) uwaa za niedogodne i szkodliwe. Mówic o wspólnej

pracy, autor widocznie nie mia jasnego przedstawienia rzeczy, poniewa

mniema, e zakres wspólnej pracy zmniejszy si w przyszoci, i wanie
przyczyni si tlo tego maszyny. Tymczasem maszyny, same penic prac

lizyczn, mog zmniejsz;, ('; jej zakres, lecz nadaj(- produkcji vvik.sze roz-

miary, skupiaj koo siebie wiksz liczb robotnik('»\v i przyczyniaj si

w ten sposób do zespolenia ich pracy. Zawdziczajc maszynom, drobna

i-zemielnicza produkcja musi ustpowa przed wielk fabryczn. Co dd

w.sp(')liiego poycia, to chyba autor rozumia je w ciasnych granicach. Ze

wszystkich rodzajów takiego poycia, autor uwaa! maestwo za naj-

gorsze i stanowczo owiadcza si przeciwko tej instytucji. Lecz — jak

ju powiedziaem wyej — odmieni w tyra wzgldzie radykalnie swoje

przekonanie. W rozumowaniu jego o maestwie, prócz zasadniczego

bdu, jest wiele prawdziwych myli. Rozwizawszy rodzin, autor nie

uwaa jednak za rzecz konieczn, aby wychowanie dzieci stao si funkcj

publiczn, i nie jest zwolennikiem przymusowej nauki. W nowym porzdku,

o kt(')ryni marz\ (iodwin. wszystko miao polega na dobrej woli.

W tym nowym porzdku, wasno nie miaa znikn(:' ostatecznie,

tylko zmieniaby swój charakter. «Cokolwiekbd mam — powiada autor

— jeeli jest konieczne dla mego uytku, jest prawdziwie mojem; cokolwiek-

bd mam, chocial)y byo owocem moje; pracy, lecz jeeli nie jest ko-

nieczne dla mnie, staje .si przywaszeniem, .skoro je zatrzymuj*.*) Za-

miana, która zawsze opiera si na osobistej korzyci, ustpi miejsca

uprzejmemu wzajemnemu udzielaniu sobie potrzebnych rzeczy. Podzia

pracy istnie bdzie, ale do pewnej tylko granicy, zanadto bowiem wielki

podzia pracy korzystnym bywa tylko dla zwikszenia zbylku.

h{ównomiemy podzia mienia przyczyniby si niezawodnie do po-

wikszenia pracy, majcej na celu pomnoenie rodków ywnoci; w na-

stpstwie za tego powikszyaby si ludno, .lestto bowiem spoeczna

zasada, e «ludno utrzymuje si cigle na poziomie rodków poywie-
nia».**) Sama Europa mogaby wyywi jeszcze siedm razy tak wielk

ludno jak obecna. Dzisiejszy system wasnoci, ograniczajcy wytwór,

przeszkadza wzrostowi ludnoci. 7. tego pt)Wodu mona uwaa, e
ustanowiony system wasnoci zabija znaczn liczb dzieci jeszcze w ko-

*) 388, W.

**) 347, n.

17*
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lebcp>.*) Odbija si to przedewszystkiem na niszych klasach, które z tru-

dnoci zdol)yvva,j konieczne rodki do ycia, jeeli zaczyna objawia(' si
przeludnienie (ilthe populalion became oyerstoeked). Z tego powodu Wallace.

który wietnie wykaza w swojeni dziele (Yarious l*rospects ofMankiiid, Natur
and l*rovidence, 17451) dobroczyiuiy wpyw r(twnej czyli laczej wspólnej

wasnoci na usunicie wyzyskiwania, ndzy, wyst|)k()w. sainolubstwa,

Cola si jednak przed ni z obawy, e szczliwe warunki nowego ustroju

sprowadziyby zbytek ludnoci. Ale obawia si tego niema powodu.

W kadym razie niebezpieczestwo zbyt jest odlege. Jeszcze trzy wierci

ziemi le odogiem. Sama uprawa rolna moe udoskonali si ogromnie.

Kto wie przylem, czy nie znajdzie si rodek, za pomoc którego ludzie

mogliby zapobiega przeludnieniu?**) Wszalie umys dy nieustannie do

opanowania materji. Z rozwojem jego coraz wikszym, musi zmniejsza

si nadto zmysowo.
Wielu mniema z przeraeniem, e wykazujc korzyci równego mie-

nia, moemy sta si przez to sprawcami klsk ogromnych. Zbudzone

albowiem w piersiach pospólstwa dze pclin je do gwatów, ^ozpasawszy

si, zburzy ono wszystkie nabytki cywilizacji i pomorduje w-szystldch, co

z jakiegokolwiekbd wzgldu wydatniejsze zajli w spoeczestwie sta-

nowi.sko.

Przypumy na chwil, e to mogoby istotnie nastpi. Czy nale-

aoby jednak z tego powodu ukrywa prawd ? Czy to jest wreszcie

rzecz moliwa ? Nie. Stumi prawdy albowiem niepodobna, chyba za po-

moc najwikszego despotyzmu, i t(j tylko do czasu.

Trzeba wic z wikszem zaufaniem polega na wpywie dobroczyn-

nym wolnoci i na ogromnej potdze prawdy. Wolno przyzwyczaja do

spokojnego rozwoju, do przekonania, e naley si nie .sil zmienia insty-

tucje, lecz rozumem ideje. «Sia nie jest przekonaniem i wcale niegodn

jest sprawy sprawiedliwoci*.***) Cwatty mog tylko opóni zwycistwo

dobrej sprawy. Potga prawdy jest wielka. Bogaci i wielcy ulegaj jej

take, i mylnem jest, jakoby nie mogli oni sprzyja równoci. Wreszcie,

od nich samych zalee bdzie, czy spokojna czy te gwatowna nastpi

odmiana.

Wolno jest w cisym zwzku z równoci. * Wszelki republika-

nizm, wszelkie porównanie klas i praw dy silnie do zrównania wa-

snoci».****) Autor widzi t dno w postpie nowoczesnej Europy, jeeli

porównamy czasy feudalne z nowszemi. Wolno wMc przypuszcza, e

*) 348. II.

**) 392, II.

***) 417, II.

=***) 418, II.
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skoro upadnie wszelki monopol i zniknie klasa poreiniczea pomidzy

wytwórcami i spoywcami, robotnik (labourer) czyli wytwórca otrzymy-

wa bdzie w caoci to, co spoywca paci.

Jeeli niechybny pochód postpu prowadzi w .sposól) nieznaczny do

równoci mienia, — to po co - zapytuje autor mamy o tem specjalnie

rozprawia? Dla tego — orlpowiada — e postp polega na poznaniu prawdy.

Wiedzc, jaki porzdek ma nastpi'-, mocniej go te poda bdziemy.

Dzieo to, którego zasadnicz tre podaem, byo niejako streszcze-

niem - jak .sam autor powiada w przedmowie do dziea o ludnoci —
najwicej pospowycli i najijardziej wolnomylnych przekona polity-

cznych, do jakich myl ludzka wówczas bya dosza, .lest w niem

wiele zapau i wiary w postp ludzkoci. Maluje ono nam dobrze stan

umy.sów epoki rewolucyjnej XVIII stul. Nauka nie wykazaa jeszcze bya

dziaania potnego si przyrodniczych niewiadomych w yciu spoecznem.

Autor, pomimo e jest zwolennikiem koniecznoci woli, za nadto szerokie

pole zakrela swobodnej jego czynnoci. Samo spoeczestwo nie jest dla

niego organizmem naturalnym, nawet morainym. jeno agregatem mdywi-

duów. Ludzie z wasnej woli mieli zakada polityczne spoeczestwa, kie-

rujc si zasadami moralnoci i sprawiedliwoci, które — w mniemaniu

autora — byy stae i niezmienne. Dzisiaj s to ju pojcia ostatecznie

zdyskredytowane przez indukcyjne badanie pocztków spoeczestwa, mo-

ralnoci i sprawiedliwoci. Autor, nie pojmujc naleycie dziaania nieu-

baganycli si koniecznoci w yciu si)oecznem, nie przeczuwa jeszcze

leorji walki o byt i nie widzia powodów rywalizami narodów pomidzy

sob. Z drugiej strony, zanadto wierzy we wszechpotg rozumu ludzkiego.

Bujna fantazja porywaa go daleko. Do powiedzie, e autor wcale

na serjo zapytywa: dla czego czowiek nie mógby si sta kiedy nie-

miertelnym ?*)

Ksika ({odwin -- jak ju wspominaem — miaa wielkie powo-

dzenie. Do gorcych jej autora czcicieli mia nalee take ojciec póniej-

szego teoretycznego jego przeciwnika, Tomasza Roberta Malthusa.

*) 393, II. Malthus tak ocenia dzieo Godwina. „Czytajc dzieo p. Grodwina

o sprawiedliwoci politycznej, uderza nas ywo i energja stylu, sia i doKadnoó nie-

których jego rozumowa, zapa z jakim je przedstawia, nadewszystko za ton przekona-

nia, który w niem panuje i który nadaje mu wielkie pozory prawdy. Trzeba jednak

wyzna, e autor w badaniach swych nie zachowywa tej roztropnoci, jak zaleca filo-

zofia. Czsto wnioski jego id dalej, anielihy na to pozwalay zaoenia. Nie zawsze

udaje sie mu odeprze zarzuty, które sam sobie stawia. Zanadto polega na zdaniach

oderwanych i ogólnych, które niekiedy absolutnie nie daj si zastosowa. Niektóre za

jego przypuszczenia bardzo si oddalaj od prostoty przyrody". Str. 334, II. Essai sur

le principe de population - par T. R. Malthus Trd. de Fanglais sur k 5euie edit.

par Pierre Prevost "-Jeme edition francaise. Geneve, Paris, 1823.
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Zastanawiajc si nad warunkami postpu ludzkoci, Tomasz Robert

Malthus przyszed do lego przekonania. e(Jodwin za wiele spodziewa si

od swoliodnpj czynnoci czowieka i od udoskonalenia insyiucyj polity-

(•znvcli. a nic uwzgldni najwaniejszej przeszkody, wanie lej przeszkody,

kl('ir sanie prawa przyrodzone stawiaj ludziom w usiowaniach ich po-

lepszenia swego losu. Waha sic jednak do. dugo z olwarteni wypowie-

dzeniem swej myli i, dopiero podniecony na nowo artykuem (lodwina

o marnotrawstwie i skpstwie, który pojawi si w 1797 r. w szeregu

innych artykuów, pod ogóln nazw: The inuirer (badacz), wyda

w Londynie w 1798 i-. ])ezimiennie rozpraw p. t. P^ssay on the prin-

c i p I e s o r p o p u 1 a I i o n ( Pnilia zasady ludnociowej).

Rozprawa ta miaa w knMkim czasie pi wyda, a w 1817 r. po-

jawia si przerobiona i znacznie powikszona. / jednej strony, jasnoci

i logicznoci rozumowania podbijaa umysy; z drugiej strony, obwiniajc

sarn przyrod o istnienie ndzy w wiecie ludzkim, ol)iu'zaa uczucia,

które upatryway w tem jedynie reakcyjn (no do usprawiedliwienia

klas bogatszycli i cli utrwalenia w spoeczestwie pizekonania, jakoby

ub<)stwo byo nieuniknionem nastpstwem koniecznoci przyrodniczej. Wy-
raenia przytem niektóre; usunite w póniejszych wydaniach przez samego

autora, usposobiy od razu wielu bardzo nieprzyjanie do treci caej ksi-

ki. Socjalici uczuli do niej tem wiksz niech, e Malthus ostro kry-

tykowa najwydatniejszych reformatorów spoecznych. Wallace'a, (odwina,

Rol)erla Owena, i e w sporach z niemi póniejszych odwoywano si

zawsze do jego prawa ludnociowego.
Niech do dziea ]\Ialtusa przeniosa si nawet na jego osob. Oska-

rono go o sucho serca, o schlebianie bogatym, o chciwo. Wyrzucano

mu, jak si pokazao, niesusznie *), e doradzajc wszystkim moralne ogra-

niczanie si w rodzeniu dzieci, sam jednak spodzi jedenacie córek. Malon

swoje niech posun najdalej, wnoszc z rysów twarzy Malthusa, e mu-

sia to by czowiek zimny i twardy *"). Oskarenia te wszystkie byy co

najmniej przesadzone, (lodwin i Robert Owen, o)aj antagonici Malthusa,

odzywaj .si o nim z wielkim szacunkiem, (iodwin w przedmowie (to

dziea, wymierzonego przeciwko zasadcjm Malthusa, skada liod jego uczci-

woci i czystoci jego obczjów. Robert (Jwen w swojej autobiografii

*) Fakt o jedenastu córkach oparto na opowiadaniu Cherbuliez, e Malthus pe-

wnego wieczora w Genewie przyszed do Si8mond'ego z jedenastu dorostcini córkami.

Tymczasem, tak angielscy jak francuscy biografowie, którzy znali osobicie Malthusa,

zawsze mówi, e mia on tylko syna i córk.

**) Str. 170. La uestion sociale. Histoire critiue de Teeonomie poIitique par B.

Malon. Lugano, 1876. Na ranie rysy twnrzy Malthusa zrobiy wraenie czowieka do-

brodusznego ze wyrokiem jednak przenikliwym.
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szczyci si jego przyjani i zawsze zarzyna od niego, wyliczajf^ ekono-

mistów, z któremi by w pr/yjaznycii stosunkach*). Hyli to wszystko —
owiadcza — ludzie dohrych chci (well-intenlioned) **). Chociaby nie-

które zdania Malthusa uraay nas swoj reakcyjnoci. to byol)y jednak

rzecz niesprawiedliw posdza go o nieszczero. Sam Maithus — podug,

m.ego zdania — raz trafn w tym wzgldzie zrobi uwag. Wystpujc
przeciwko twierdzeniu Ricardo, e "interes waciciela ziemskiego jest za-

wsze w przeciwiestwie z interesem spoywcy i przemysowca*, dodaje:

« rzecz dziwna, llicardo. który pobiera wielk rent gruntow, poniy ogro-

mne jej znaczenie narodowe, kiedy tymczasem ja. który nigdy nie pobie-

raem i nie mam nadziei pobiera takoAvej. prawdopodobnie bd oska-

rony o przeceniane jej wanoci. Rónica w stanowisku i opinjach naszych

powinna by dowodem przynajmniej szczeroci obu nas.» ***)

Tomasz Robert Maithus urodzi si niedaleko Londynu w 1766 r..

by wic o dziesi lat modszy od (iodwina. Ojciec jego, Daniel Maithus,

zamony i poczciwy kupiec, wyznawa postpowe zasady i starannie

ksztaci swoich synów. Poniewa jednak, liodujc zwyczajowi angiel-

skiemu, przekazywa majtek starszemu synowi, przeznaczy Tomasza Ro-

berta do stanu duchownego i posa go do kolegjum w Cambridge. Po

ukoczeniu nauk teologicznych i filozoficznycli, mody Maithus zosta pa-

storem w maej parafii w stronach rodzinnych. Przyzwyczajony do pracy

umysowej, z szczególnem zamiowaniem Ijada kwestje ekonomiczne. W 1798

r. — jak ju wspominaem — wyda rozpraw o zasadzie ludnoci. Po-

niewa kwestja ta mocno go zajmowaa, wic dla zebrania faktycznego

mdterjau o ruchu ludnociowym, w 1799 r. zwiedzi Norwegj, Szwecj

i Rosj, w 1802 roku Francj i Szwajcarj. W 1805 r. oeni si i wkrótce

zosta powoany na katedr politycznej ekonomii w Haileybury, obsadzenie

której zaleao od kompanii wschodnio-indyjskiej, co niektórzy uwaaj za

nagrod niejako jego pogldów reakcyjnych. W wykadach swoich ekono-

micznych trzyma si zasad Adama Smitha. Pierwszy sformuowa teorj

renty — jak Ricardo sam przyznaje. W 1819 r. wyda Zasady eko-

nomii politycznej (Principles of political econorayj. W dziele tera

przedewszystkiem polemizowa z Ricardo. Zapatrujc si optymistycznie

na porzdki angielskie, stan w ol>ronie nawet majoratów i innych prze-

*) Str 103. The life of Eobert Owen. Written by himself. Yolame 1. London.

1857. Dalej powiada: „Rzecz szczególna, w dyskusjach moich z p Malthusem, które

byy czste (a moje osobiste byo wraenie, e wrtszcie zaczai mocno p. wtpiewae o prawdzi-

woci zasad, które dowcipnie broni), pani Malthusowa zawsze stawaa po mojej stronie

i bronia moich argumentów". Str. 103 i 104

**) Tame. Str. 129.

***) 343, I. Priacipes d'eeonomie politique. Paris, 1820.
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star/.nycli przywilojow. Oprócz totro, Malllius oplosi jeszozo drukioni kilka

rozpraw okoiioinicziiycli i (lor- lirnsziii' okolicznociowych, z kt(n'ycli prze-

konywamy si. e sprzyja on stronnictwu witrów i by zwoli^iniikieni

relorni. rozszerzajcych pi-awa pohlyczne Unhi. Mahhns umar na.^le w IS84

r., skoczywszy szedziesit dziewice, lat.

(iówn przyczyn olbrzymiego i trwaego wpywu l!oz|)rawy

o ludnoci (Essay on Ihe principles oC popiilation) *) jest Jej faktyczno

i indukcyjno. Autor licznemi (aktami, klói-e czerpie z ycia rozmaitych

narodów w rozmaitych epokach, ohjania i potwierdza gówne wnioski,

logicznie \\ ypywajcc z zasadniczego twierdzenia.

Chcc pozna warimki. sprzyjajce polepszeniu dobrobytu ludnoci —
mniema Malthus — koniecznem jest nasamprz(')d zl)ada przyczyny, które

tamuj postp ludzkoci do szczcia. Przyczyny te mog by i rzeczy-

wicie s iiardzo liczne. Chodzi jednak o najgówniejsze. Tak najgówniej-

sz przyczyn jest dno(' wszystkich oywionych istot, do rozmnaania

si ponad znajdujc sie w pogotowiu ilo poywienia. W.szystkie rorzaje

rolin i zwierzt rozmnaayby si nieograniczenie, gdyby nie brak prze-

strzeni i ywnoci.

Czowiek ulega tein u samemu popdowi rozmnaania si, co i w.szyst-

kie ywe istoty, (iranic rozmnaania si jego stanowi tak samo brak y-
wnoci i przestrzeni. Z tego powodu czowiek nie moe swobodnie roz-

mnaa si w pastwach europejskich. W Ameryce przedstawia mu sie

bya wiksza swoboda w tym wzgldzie, i rzeczywicie w cigu przeszo

p;'>torastule<.-.ia ludno Stanów Zjednoczonych podwajaa si co dwa<lzie-

cia pi lat najmniej. W prowincjach zachodnich, przewanie rolniczych,

podwajanie si ludnoci odbywao si jeszcze szybciej, a mianowicie

w cigu pitnastu lat. Dla pewnoci wszelako przyjmijmy za miar natu-

ralnej siy rozrodczej czowieka, taki stosunek wzrostu ludnoci, jaki wi-

dzimy w caych Stanach Zjednoczonych. Obli(;zenia abstrakcyjne skaniaj

take do tego zdania, e ta sia rozrodcza nie moe by mniejsza.

«AIona wic utrzymywa z pewnoci, e ludno, kiedy jej do tego

nic nie przeszkadza, podwaja sie co dwadziecia pi lat czyli wzrasta od

jednego do drugiego perjodu w postpie geometrycznym. » **)

Nie lak jest atwo oznaczy stop wzrostu produktów ziemskich.

*) Posuguj si franeuskiem tfumaczenieui, które jest bardzo dobre i litóre wy-

szo w czterech tomHoh w Genewie w 1823 r. W polskim jzyku mamy bardzo dobre

streszczfnie tej rozprawy w dziele p. t. Zasady Nauki Spoecznej przez do-

ktora medycyny (Przekad z angielskiego. Genewa, 1880. Str. 258—303). Sam autor

Btreci swoje rozpraw, uzupeniajc j przyteni nowemi faktami, w artykule o ludno-

ci, ogoszonym w Encyclopaedia Britannica.
*+) Str. 8, I.
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Brak przestrzeni stanowi tii lake f^ranic, poniewa, wszystkie prawie yzne

grunty s ju zajte. ^Wprawdzie, Jest wiele jeszcze miejsc na knii ziem-

skiej, które dotd zostaj nieiiprawiane i nie s prawie zaludnione. Lecz

jakie mamy prawo, tpi- ludno tych okolic maozaludnionycli Jul) sp-

dza j do jakiej czci jej kraju, któral)y nie moga wystarczy na jej

polrzehy?! Na Id za, aby owieci j i uczyni jej prac wicej produ-

kcyjn. Lrzeha wiele czasu. > *) Rachowa'- wic na pomnoenie liczby no-

wyeh gruntów, nic moemy. Zaie\ przeto gównie wszysiko od udosko-

nalenia uprawy rolnej. W.szystko jednak, co wiemy o wasnociacii grun-

tów, sprzeciwia si lemu, aebymy mogli przypuszcza, e produkcja rol-

nicza w stanie jest wzrasta w postpie geometrycznym. Niezaprzeczenie.

Anglija jest najbardziej postpowym krajem pod wzgldem rolnictwa. ( )tó,

biorc w uwag wysoki stopie doskonaoci jej uprawy rolniczej i ogro-

mn pilno jej rolnika, moemy co najwicej przypuci'-, e produkty jej,

porlwoiwszy si w cigu pierwszych dwudziestu piciu lat. w nastpnych

dwiidziestopitioleciacli powikszayby si tylko o l ilo. kt(')ra przybya

w i)ieiwszem dwudziestopicioleciu. < Niewtpliwie, najbardziej zapalony

.spekulant nie w-ierzyby, aeby mona byo przypuszcza wikszy od tego

wzro.st. Trzy takim bowiem wzrocie, w cigu kilku stuleci caa ziemia

wyspy brytai'iskiej zamieniaby si w prawdziwy ogród. >>
**)

<- Moemy wic z tego, biorc na uwag obecny stan ziemi mogcej

l)y zaludnion, wyprowadzi ten wniosek, e rodki utrzymania, w naj-

lepszych dla pracy warunkach, nie mogyby wzrasta szybciej od postpu

arytmet ycznego.*_ ***)

Mówic; o caej ziemi, nie i)otrzebujc wic brat- emigracji w ra-

chub, moemy powiedzie, e przy przyjaznych warunkach rodzaj ludzki

wzrastaby w stosunku cylr: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256; ywno
za pow^ikszaaby si tylko w stosunku 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7. 8, 9.

l.udno przeto w rozradzaniu si swojem musi napotyka przeszkod

w braku ywnoci, t^rak ten albo bywa zupeny — jak widzimy podczas

godów, albo — co zdarza si czciej — mniej lul) wicej Avielki i spro-

wadza w nastpstwie osabienie organizmu, choroby, wystpki itd. Wszyst-

kie te nastpstwa braku ywnoci, gody, sabo cielesna, choroby, wy-

stpki itd., przeszkadzaj wzrostowi ludnoci, a wic mona je nazwa

przeszkodami, tamujcemi mnoenie si ludzi.

Wszystkie przeszkody tamujce mona podzieli na dwie ogólne

klasy: przeszkód zapobiegajcych i pozytywnych.

*) Str. y, I.

**; str 12, 1.

***) Str. 13, 1.
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Przeszkod zapobiegajc jest wiadome wstrzymywanie si
liiI. wstrzymywiiiiie od ))o(lzenia potomstwa. Z tem czy si cile prostytucja.

-Przeszkody pozytywne do wzrostu ludnoci bywaj bardzo
n.ne i oliejmu.i wszystkie przyczyny, dziaajce na skrócenie naturalnej

dIuRoci ycia iudzkicKO. tak za pomoc wystpku jak ndzy. Trzeba wic
zaliczy do tej kategorji : wszystkie uiezdrowe zajcia, (;ik lub nad-
nnern prac, konieczno naraania si na zmienn i sotn pogod, nad-
zwyczajne ubóstwo, ze pielgnowanie dzieci, stan niezdrowy wielkich miast,

naduycia w.szelkiego rodzaju, wszystkie choroby i epidemje, zarazy i gody.**)

Dla wikszego uogólnienia, mona wszystkie przeszkody sprowadzi
do trzech rodzajów: przymusu moralnego In!) roztropnego, **)

ndzy ***) i wystpku. -Jako ndz oznaczam te przeszkody, które

zdaj si wypywa nieuniknieme z praw przyrodzonych. » **^*)

Co do dziaania przeszkód tamujcych, to raz jedne, drugi raz dru-

gie dziaaj silniej. Najpowszechniej jednak objawia si ubiistwo, które

gniecie nisze klasy spoeczestwa.

« Przypumy — powiada Mallhus — e w pewnym kraju rodki
utrzymania zupenie vyystarczaj do dobrego bytu mieszkaców. Tymcza-
sem cigy popd ludnoci do mnoenia si — popd, który objawia si
nawet w najbardziej zepsutych spoeczestwach - nie przestaje dziaa
i mnoy liczb mieszkaców w szybszym stosunku, anieli ten, w jakim

rodki utrzymania mog wzrasta. Takim sposobem ywno, która y-
wia przedtem jedenacie miljonów ludzi, powinna teraz wystarczy dla

jedenastu i pó miljonów. Skutkiem tego, biedni zmuszeni s y gorzej

ni poprzednio, a wielu z nich wpada w ostateczn ndz. Poniewa li-

czba robotników przewysza popyt na ich prac, wic paca zarol)kowa

obnia si a cena ywnoci podnosi si. Flobotnik przeto, chcc y tak

jak y dawniej, zmuszony jest pracowa wicej. W tym perjodzie ci
zawierania maestwa sabnie a trudno utrzymania rodziny powiksza
si do tego stopnia, e ludno zatrzymuje si prawie we wzrocie swoim.

Tymczasem tanio pracy rcznej, obfito robotników i z koniecznoci

podwojona ich gorliwo zacicaj rolników do powikszenia robót na

•swych ziemiach, do uprawiania nowych pol, do unawoenia i lepszej

uprawy dawnycli, i dzieje si tak dopóty, a rodki utrzymania ze wzgldu
na ludno nie wróc do dawnego stosunku. Pooenie robotnika staje si

*) Str. 23 i 24, I.

**) Autor rozrónia: mora restraint i prudential r«str.int. Ostatni

przymus wymaga unikania maestwa, ale nie stosunliu pciowego.
:i<**j Tumacz francuski uywa wyraju; le m a lli e u r, lecz sam autor wyrazu.-

m i 8 e r y.

***) Str. 26, I.
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wówczas mniej uciliwe i przestaje hyr przeszkod rlo wzrostu ludnoci.

W pewnycli wic knMkicli przestankach czasu powtarza si cigle ten

samy ruch: olmiania si i podnoszenia wzrostu Midnoci.» *)

Nastpnie w dwudziestu dwóch rozdziaach **) Malthus, opierajc si

na wiadectwac^h podróników, historyków, ekonomistów i na spostrzee-

niach wasnych. |)rzyacza ogromn liczb faktów, które potwierdzaj po-

wysze wnioski. / wielk hysiroci analizuje i objania dziaanie pr/eszkórl

tamujcych pomidzy ludami, znajdujcemi si na niskich .szczetilach uspoe-

cznienia, pomidzy pierwoluemi mieszkacami Ameiyki. pomidzy ludno-

ci wysp Morza l'oudui(.)wego, pomidzy dawnemi mieszkacami póno-

cnej Kui-opy, pt)midzy dzisiejszemi pasterskiemi ludami, pomidzy ludno-

ci w AIryce, w Syberji pónocnej i poudniowej, Turcji i 1'ersji. Indjach

Wschodnich i Tybecie, Chinach i Japonii, w staroytnej (Irecji, w staro-

ytnym Rzymie, w Norwegii, Szwecji, Kosji, w redniej Europie, w Szwaj-

carji, Franc^ji (2 rozdziay), Anglii (2 rozdziay), Szkocji i Irlandji.

Niema zasug Maithusa stanowi take to, e zwróci on uwag
statystyków na przyczynowy stosunek, jaki istnieje pomidzy cen ywno-

ci i liczb zawieranych maestw, pomidzy liczb urodze i liczb

mierci i td. Opierajc si na tablicach miertelnoci Sussmilcha, wykaza,

e po wielkiej miertelnoci, któr spowodow^yway epidemje, nastpoway

liczne maeiistwa, i tumaczy U) teni, e epidemije, przerzedziwszy lu-

dno, stawiay j w warunkach swobodniejszych do rozradzania si. Od

pitnastu do dwudziestu lat — podug jego .spostrzeenia — wystarczyo

do zatarcia siad(')w strasznej zarazy, która grasowaa w Londynie 1666 r.

To samo daje si widzie po wielkich wojnach i rzeziach. Tak naprzykad,

po wielkiej rewolucji, podczas której Francja stracia dwa i pó miljona-

mieszkaców, widzimy ogromny wzrost ludnoci francuskiej.

Co do stosunku wzajemnego przeszkód pozytywnych i zapobiegaj-

cych, Malthus czyni to spostrzeenie, e przeszkody pozytywne dziaaj

najsilniej na niskich szczeblach uspoecznienia i w staroytnoci; w miar

za rozwoju cywilizacji, dziaanie ich sabnie a natomiast wzmaga si dzia-

anie przyczyn zapobiegajcych.

Krytykujc pogldy zwolenników równoci, Wallace'a, (lodwina i Ko-

berta Owena, Malthus jest tego zdania, e samo ustanowienie równoci

nie zapobiegnie temu, aeby brak poywienia nie dawa si uczuwa,

skoro ludno pomnoy si znacznie. Nie przeczy temu, e nowy porz-

dek spoeczny, który rysuje (lodwin w swojem dziele, mógby zapewni

ludziom wicej szczcia anieli dzisiejszy. Wanie jednak ta okoliczno

*) Sti. 28 i 29, I.

**) Rozdziay te obejmuj w pierwszym tomie 394, w drugim 211 stronnic.
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wkrolcp |)(i(lk(i|);il;il)y Joyo istnienie. W nowym porzrikn (uifhyina ni(Mna

wasnoci i nionia inatostwa : wszyscy koi-zyslj, stosownie do potrzeby,

z zasohow islniojcyeh i jjcz si pciowo, podug upodobania, bez adnej
|H'zeszkody. Maithus uwaa, o równouprawnienie kobiety z mczyzn
i swoboda w stosunkaeb obu pei wcale nie przesdza jeszcze trwaoci
wzajemnego ich poycia, i z tego powodu nie potpia sposobu widzenia

(iodwina. (:!)l)y jednak nastpio? I 'o ustanowieniu równoci i skierowa-
niu |)racy przewaiue ku rolnictwu. niczaprzec/,enie produkcja rolna

wzmogaby si w w^ysokim stopniu i s|irowadziaby oifito ywnoci.
Idca za tern Jatwo ycia i ustanowiona atwo -zawierania stosunków
pciowych spowodowayby znowu szybki wzrost ludnoci. Poniewa jednak

ludno mnoy si szyJtciej od ywnoci, po )iewmym przeto czasie da)y
si uczu brak tej ostatniej. Wówczas egoistyczne uczucia poczyby znowu
przewaa, kady mylaby sam o sobie przedewszystkiem, kady staraby
si ubiedz drugiego av zabiegacli swych o ywno. Zboe cinanoby po-

tajemnie, zanimby dojrzao zupenie. Matki, obarczone liczn rodzin, uczu-

yby si opuszczone przez wszystkicli. Wreszcie w^alka nieustanna i gwaty
cige znuyyby spoeczno, i to w celu im zapobieenia i zmuszenia

wszystkich do nhvnej pra(;y, postanowiaby ona podzieli ziemie uprawn na
nnyne czci ponuedzy wszystkich mieszkaców^ i zapewni kademu, prze-

ciwko moliwym gAvatom. obron spokojnego wadania wydzielon wa-
snoci. Przywrócenie jednak ustawy wasnoci nie okazaoby si jeszcze

wystarczajcem. Trudno wyywienia wci rosncej liczby dzieci znie-

woliaby spoeczeiistwo do zobowizania ojców, by sami chowali i ywili

wasne potomstwo. W tym celu przywróconoby maeiisiwo. Nastpioby
to. przy przyjaznych Avarunkach. za jakie pidziesit lal, ale mogoby
nastpi- i za trzydzieci.

« Wielkim jest bdem (iodwina w caem .jego dziele powiada

Maithus — to e w.szystkie prawie wystpki i ca niemal ndz spo-

eczn przypisuje instytucjom ludzkim. W jego przekonaniu, ustawy poli-

tyczne i wasnociowe ródem s wszystkich klsk i zbrodni, (idyby isto-

tnie tak byo, nie wydawaoby si rzecz niewykonaln cakowite usunicie

za ze stosunk(')w ludzkich, i oczewicie rozum byl)y tem narzdziem,

które mogoby dokona tej szczliwej zmiany. Faktem jest jednak, e in-

stytucje ludzkie, chocia a nadto widoczn l)ywaj przyczyn wielu zego,

w porównaniu z prawami przyrody i namitnociami czowieka, wywieraj
saby i powierzchowny tylko wpyw. » *)

.lak widzimy, Maithus — wbrew twierdzeniu jego przeciwników —
przyznaje, e instytucje polityczno-spoeczne mog wiele zego sprawia

*) Str. 336 i 337, II.
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ludziom. Wykazuje to na przykadzie rzdów despotycznych i dowolnych

w Turcji; zwraca na lo uwa.wc take wówczas, kiedy zastanawia si nad

leni, dla czej^o w kraju tak yznym i wycznie niemal rolniczym, jak

Tolska. ludno jej nader slaho wzrastaa. Podug jego zdania, ruch Imlno-

ciowy w folsce )ylby take szyhki jak w Stanach Zjednoczoiiycli pó-

nocnej Ameryki, gdyby lud jej liy wolny i przemylny, i gdyby mona
byo w niej atwo dzieli i nabywa- wasno ziemsk.*)

Wreszcie zastanawiajc si nad rozmaitemi sposobami, któremi monaby
zapobiega przeludnieniu, Maithus uwaa za najodpowiedniejszy rozumowi

i moralno.ci czowieka przymus moralny t. j. przymus, który czo-

wiek sam na siebie wkada, zobowizujc .si niezawiera maestwa,
dopóki nie posiada dostatecznych .rodków do utrzymania rodziny.

«^(iodwin, mówic o ludnoci, powiada, e w spoeczestwie ludzkiem

istnieje zasada, utrzymujca stale ludno na poziomie rodków utrzyma-

nia. 1 tak u plemion koczowniczych Azji i Ameryki uie widziano nigdy

w cigu caych stuleci, aeby ludno wzrosa do tego stopnia, iby uprawa

ziemi staa si konieczn. Zasada ta, któr (iodwin przedstawia jako przy-

czyn konieczn i tajemnicz i której nie stara si zbada, jest po prostu

miadce prawo koniecznoci, — ndza i obawa ndzy ».**)

*Có to za zasada? — bada raz jeszcze Maithus. — Czy to jest

przyczyna nieznana i ukryta? Co to jest tajemnicze mieszanie si niebios,

sprowadzajce w pewnyci staych epokach niemoc na mczyzn i nie-

podno na kobiety? A moe te jest to przyczyna, któr zrozumie mo-

emy, i która stoi otworem dla bada naszych
;

przyczyna, która dziaa

nieustannie na naszych oczach, jakkolwiek z niejednakow si, i w kadem
pooeniu, w jakiem czowiek znajdowa si moe? Nie jest e to ndza

lub obawa ndzy, nieuniknione nastpstwo praw przyrody? histytucje

ludzkie agodz ich dziaanie i wcale nie pogorszaj stanu rzeczy: zapo-

biedz im jednak nie zdoay*.***

i

Zarzut ten ostatni dotkn mocno (iodwina, i raz po raz wytyka

on Mallhusowi, e ten wznawia sposób rozumowania, obalony ju przez

Bakona z lakiem powodzeniem, i posuguje si kabalistycznemi wyrazami

wystpek i ndza. Kto jednak bez uprzedzenia przeczyta rozpraw

Maithusa i odpowied (lodwina, ten musi przyzna, e JMalthus zrozumia

lepiej od (iodwina metod bakonowsk.

W ogóle Badania nad ludnoci*) (iodwina o wiele sabszym s

*) SU-. 66 i 67, III.

*') Str. 336, II.

***) Str. 349, II.

*) Inquiry eoueerning the power of inerease in the numbers of mankind. (London

1821). Posugiwaem si francuskiein tumaczeniem: „Recherches sur la population et
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utworem od Jego poprzedniego dziea, o którem wyej mówiem. Pomimo
e autor powouje si czsto na metod liakoua. jest on hard/iej dedukcyjny

ni indukcyjny w swych wywodach. O wiele suszniej trafia go zarzid

niecisoci, który lak lawo czyni on Maithusowi. Drohiazgowo.c- bierze

nicraz'za ciso('t. Chocia stara si popiera<; swoje wywody rachunkiem

nialcmHlycznym. spnsóh jego rozumowania mniej jest matematyczny anieh
•Nhdthu.sa. który podohno przytem gruntownie zna matematyk.

Najwicej razi w (lodwinie to. e nie tyle chodzi mu o same |)i-awd,

ile (• zhicie bdcohd wniosków Maithu.sa. Czepia si wic wyrae,
oildzehiycli zdaii, i i'ithi przeciwnikowi swe nu lakie zar/ulv. kl(')i'ycldjy

nie powinien by czynie-, gdyby dokadniej by wnikn w i-ozwój uiy.h

autora.

Powtórzmy g<')wne zarzuty (lodwina.

".leeH rodzaj hidzki — pyta autor iadan nad ludnoci
odznacza si tak siln i straszn dnoci do rozmnaania si, to dla

czego dno ta nigdy i nigdzie nie przejawia si w powszechnej historji

narod('>w ? Maithus i jego zwolennicy zmuszeni s wyzna, co jest wi-

docznem i bezspornem, e rodzaj ludzki wcale nie wzró.s*.*) Tem mniej

mona mów o podwojeniu si ludnoci. W starym wiecie nigdzie ludno.e-

nie podwoia sie.**j Aeby ludno moga si podwaja, koniecznem byoby,

aeby na kade maestwo przypadao po omioro dzieci.***) Maltuis nie

wykaza tego jednak, a jest to rzecz najwaniejsza. Biorc w uwag, e
w Chinach ludno nie wzrasta, i e jest tam w okrgej liczbie HOO

miijonów ludnoci, to. gdyby dno do podwojenia si bya pewnikiem,

nuisia(jby lam imiiera w cigu dwudziestu piciu lat .'}00 miijonów

dzieci wicej w stosunku do tego, co umiera w Stanach Zjednoczonych,

czyli 12 miijonów wicej corocznie.**'^*) .lakiby wic ponury obraz przed-

.stawiay Chiny! Czy podobna to przypuszcza, i gdzie na to s wia-
ilectwa? To samo. co powiedzielimy o Cliinach. mona powiedzie o In-

djacb. W staroytnoci, pomimo ustaw zachcajcych ludno. do zawie-

rania maestw, nie widzimy, aeby gdzie ona wzrastaa. Kolonje jezu-

ickie w Paragwaju obfitoway w ywno, wzrost ich ludnoci jednak b\1

bardzo saby.

8ur la faeulte ofaccroissement de !'e8póre bumaioe; contenant une refutatioa des doctrines

de M. Maithus sur cette inatike par William Godwin, Traduit de Tanglais, par F. S.

Constancio, D M. ete." (Paris, 1821). Dwa spore tomy

*) Su. 26 i 29, I. Recherche.s sur la populntion i t d. Autor przypisuje Maithu-

sowi twierdzenie, którego ten nie robi.

**; Str. 258, II

***) Str. 40, I.

****) Str. 68 i 6y, I.
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Majc przed sob spisy ludnoci szwedzkiej, którym autor przyznaje

najwiksz ze wszystkich ówczesnycli spisów dokadno, musi on wyzna*-,

e «jeli sdzi z lego, co si stao od ITf)! do l.sof) r.. to ze susznoci

mona powiedzie, e rodzaj ludzki, w pewnych warunkach i w pewnyrli

okolicznociach, moe podwajai- si w cigu czasu troch wikszym ani-

eli sto lat».*) Ustpstwo to je:lnak wnet ostaltia dowoinemi przypuszcze-

niami. Hohi npd. ten wywód, e liczha kohiel zdolnych do maestwa
nie powiksza si od pokolenia do pokolenia, a przynajmniej bardzo sabo

wzrasta.**) Ostatecznie uogólnia swoje spostrzeenia nad ruchem ludno-

ritwym w Szw('('ji tak uwag: «By moe ludno w Szwecji wzrosa bya

w pewnym czasie: lecz jest równie pravvdopodol>nem. e Szwecja nie po-

siada wicej mieszkaiiców. ni posiadaa ich pi a nawet dziesi'- stuleci

temu^ .***)

(Jodwin mniema, e w krajach europejskicli liczba przecitna dzieci

przypadajcych na jedno maestwo nie przewysza czworga.* j Liczba ko-

biet zdolnych do maeiistwa mao si powiksza albo wcale nie powiksza.

Dugo. przecitna maestwa wynosi IH lat.**) Przytem 1 ) nie wszystkie

kobiety wychodz za m: 2) niektóre maestwa zawieraj si w p,')nym

wieku; H) niekl')re ony nie rod': z powodu chorób; i) s kobiety nie-

podne i mczyni impotenci: ó) niektóre kobiety usposobione s do po-

ronie : (i) wiele kobiet nie ma wicej nad jedno dziecko : 7) podno. kobiet

zmniejsza si w miar duszego perjodu zamcia.*) To s przyczyny,

wstrzymujce wzrost ludnoci. Oo do szybkoci, jej wzrostu, jaka si obja-

wia po wielkich zarazach, to Godwin mniema, i pochodzi ona w znacznej

czci: 1) z powrotu tej ludnoci, która ucieka bya od zarazy, i 2)

z. przybycia nowej.**)

Najwikszym argumentem Malthusa jest |)odwajanie si ludnoci

w Stanach Zjednoczonych. .Maithus utrzymuje, e ludno podwajaa si

tam przez rozradzanie si. (lodwin mniema, e przez emigracj. Biorc

w rachub wzrastajc liczb beczek okrtów, wysyanych do Ameryki

pónocnej, przychodzi on do wniosku, e sama Anglja moga dostarcza

corocznie emigracji przeszo 43000 osób.***) Zreszt, wszystkie wiadectwa

— podug niego — przemawiaj za lem. e podno rodzaju ludzkiego

*) Str. 227, I

**) Str. 269, I.

•***) Str. 289, II.

*) Str. 290, I.

*) Str. k95, I.

*) Str. 304 i 30,3, I.

**) Str. 338. I.

***) Str. 157, II.
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nic jos iiHKi w stanach Zjcnhioc/onycli jak w Ku ropie. '^'^ Choroby dzia-

aj w Stanach /jednoczonych take niemniej sihiie jak w FAii-opie, a pizy-

tcni sa dowody, e klimat Stanów Zjednoczonych nie jest zdrowy. ^Poduj^

spisn ludnoci 1810 r., liczba biaych wohiych, w wieku poniej U) lal,

wynosi w caej Unii 29;i;i21l. a liczba biaych wolnych, majcych wicej

ol \{\ lat. 2V)28S82. a wic liczba osijb poniej Hi lal prawie je.sf i'('>wna

li'/bie o.s(')l), majcych przeszo 1() lat. / te^o wynika niccliybnie, e
w caej L'nii ludno, o ile to zaley od rodzenia, jest nieruchoma-^.**)

Produkcja ywnoci, jeeli wemiemy w uwag wszystkie moliwe

wynalazki i udoskonalenia, nie ma przed .sob - podug (Jodwinu — gra-

nicy wzrastania. Sama pi(jdukcja ziemna, w miar udoskonalenia si uprawy

rolnej, moe powiksza si ogromnie. Autor mówi o pewnym C.oke z Noi-

tolku. ktoiy iimiejtnem gospodarowaniem powikszy w (kjLraeh swoich

dochody w dziesi razy. Hiorc za og(')ln norm len stosunek, jaki przed-

stawia liczba ludnoci chiskiej do rozlegoci i'oli zajmowanej przez ni,

musimy przyj. do wnio.sku. e gdziekolwiek istniej ludzie, ziemia moe
ie!i wyywia pitnacie tam, gdzie ywi dzisiaj jeilnego ***). Wzro.stowi lu-

dnoci staje wic na przeszkodzie nie brak ziemi, nie brak podów ziem-

nych, lecz zy ich podzia *='-•*). «Dopóki w tym lub innym kraju pozostaj

wielkie szmaty ziemi, albo wcale nieuprawiane albo uprawiane tak. e
mao prculukuj, dop(»ty solecyzmem jest mówi(''. e niedostatek rodków

urzymania powstrzymuje ludno('*. **""-*]

(iodwin zgadza si na to. e wystpek i n Iza. kt()re jednak nazywa

kabalistycznemi wyrazami, mog przeszkadza- wzrostowi ludnoci. Naj-

polniejszemi przeszkodami—podug niego—s: wojna, zaraza i g<')d.
*•=*"**)

Ale wanie wojna, czy Itywa skutkiem niedostatku ywnoci? Pi*zeciwnie,

oblitof? ywnoci jjotrzebna jesi dla |)rowadzenia wojny. Zaraza i gód

pojawiaj si w Europie przypadkowo, i przyczyny ich s znane, (yzy

wieszcie wyliczone przez Mallhusa przeszkody do wzrostu ludnoci nie

dziaay take w p['>nocnej Ameryce? Z pewnoci, dziaay. Maltius roz-

rónia ziemie starej (cywilizacji, w których wzrost ludnoci powstrzymuje

si niedostatkiem i'odków^ utrzymania, i kraje nowozaludnione. Ale Ame-

ryka pónocna miaa oddawna swoje liKhio. dla czegó wic ma by
krajem nowozaludnionym ?

(Jbawia si wzrostu ludnoci — podug liodwina — niema adnego

*) Str 179 i lrf6, II

**) e^tr. ^00 i -201, II

***) Str. 212, II.

****) Str. 237, II.

*****) Str. 2:39 i 240, II.

=»*****) Str. 5, II.
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powodu. Historja uczy nas,e krajami najszczliwszemi, przy innych równych

warunkach, byy wanie te, w kt(')rych zaclicano do mnoeniu hidnoci,

a najndzniejszemi te, gdzie wyludnienie dawao si uczuwa najsilniej.

Istotnie — powiada autor — s przyczyny wstrzymujce wzrost lu-

dnoci, ale s to przyczyny zalene od samych ludzi przedewszystkiem,

przyczyny, które wiata i ludzka polityka usun moe. «Temi przyczy-

nami s podboje, jakich przykady napotykamy w pewnych epokach hi-

storji narodów, i ze rzdy, gdy te dosign pewnego stopnia zgorszenia

i uc[sku». *) Nadto — jak si zdaje — te rasy, które przez krzyowanie

si nie ulepszaj swych przymiotów, d do upadku. **)

Teorja Malthusa musi doprowadza do rozpaczliwych wniosków. Wy-
powiedziawszy to zdanie, (lodwin niesusznie nawet wkada w usta swego

przeciwnika takie wnioski, których ten nie rol)i. Czyni Maltimsa przeci-

wnikiem pomnaania szczcia spóczesnych, z ol)awy a)y przez to nie

pomnaaa si nad miar liczba tycli, coby rocili sobie prawo do szcz-

cia i utrzymania. *""*) Podug niego, Malthus uwaa za rodki doradcze

przeciwko przeludnieniu : wystpek i ndz. *} Przypisuje mu przeko-

nanie, e niemoliwem jest adne i wane ulepszenie w stosunk-ich spo-

ecznych. ^*) Podnoszc wane znaczenie przymusu moralnego, (io-

dwin przedstawia, jakoby Malthus nie wierzy w jego skuteczno. *-*)

Z wiksz susznoci (jodwin wytyka Malthusowi, e ten z jednej

strony bronic zbytku i wolnoci rozrzdzania swoj wasnoci podug
upodobania, a z drugiej strony zaprzeczajc ubogim prawa do wsparcia

i maestwa, by waciwie rzecznikiem interesu l)0gatych przeciwko ubo-

gim. 1 tej to przyczynie przypisuje wielkie powodzenie ksiki Malthusa.

«Nie trzeba wic dziwi si — powiada — e widzimy jego ksik we
wszystkich w^ilach panów aldermenów i w paacach monowadców. Z su-

sznych powodów, kupcy, co s,panami w krajach wschodnich, wyznaczyli

mu sute utrzymanie.* *)

Malthus da, aeby enili si ci tylko, co maj pewno. wyywie-
nia rodziny. Na to (iodwin suszn robi uwag, e «ten co w pocie czoa

zarabia na ycie, jakkolwiek wielka byaby jego nadzieja, nie moe nigdy

*) Str. 48, II.

**) Str. 100, II.

***) Str. 293, II.

*) Str. 313, 318, II.

**) Str. 324, II.

***) Str. 309, II.

*) Str. 379, II. Aluzja do tego, e Malthus by profesorom patnym przez

Wschodnio-Iadyjsk Kompanj.

ISa
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l)y(5 pewnym, e zdoa wyywi rodzin bez pomocy cudzej.* *) Su-

sznie te wyrzuca Maltliusowi, e ten nie widzi w czowieku innych nad

egoistyczne pobudek i e przypuszcza, jakoby Indzie, widzc, e nadmier-

nem rodzeniem dzieci przyczyniaj si do ruiny doskonaej^o jiorzdku

spoecznego i skazuj potomstwo wasne na mier godow wród po-

wszechnego nieszczcia, nie usiowahby zapanowa nad popdem do mno-

enia si. **)

Argumenty, któremi (lodwin stara si- oijati teorj Malthusa, nie

utrzymay si wobec nagromadzonycli przez nauk faktów. Dzisiaj wtpi
o tern. e ludno wzrasta, niepodobna. Moreau de .lonnes obliczy, w cigu

ilu lat ludno rozmaitych krajów europejskich podwoia si do 1847 r.,

i tak ludno Belgii podwoia si w cigu 41 roku, l*olski — 52, cesar-

stwa rosyjskiego — 95, Francji — 118 lat. Franciszek Place, odpowia-

dajc (iodwinowi w 1822 r., wykaza mylno jego wywodów ze wzgldu

na ludno amerykask. Dr. Seubert, opierajc si na dokumentach rz-

dowych Stanów Zjednoczonych, przyszed do stanowczego wniosku, e
liczba roczna przybywajcej emigracji od 1790 do 1810 r. nie przecho-

dzia 6000 ludzi. Wreszcie, gdyby Anglja istotnie dostarczaa bya Stanom

Zjednoczonym po 43000 ludzi, to jak wytumaczy szybkie wzrastanie

ludnoci w samej Anglii ? A rzecz pewna, e ona wzrastaa szybko i wa-
nie w tym samym okresie czasu, z którego Godwin bierze liczby do

swego rachunku. «W cigu dziesiciu lat, 1800— 1811, ludno Anglii

(starannie obliczona) wzrosa w takim stosunku, e do jej podwojenia

starczyoby 25 lat».**=•')

Do jakiego stopnia produkcja rolna moe wzrasta, nie wiemy.

Malthus mniema, e co najwicej moe podwaja si. Okazano jednak

rachunkiem, e zdolna jest powiksza si w trójnasób, czwórnasób i prawie

dziesinasób. Powikszanie si podolme nie moe jednak odbywa si

we wszystkich krajach, lecz tylko w niektórych i to w rozmaitym stopniu

i w pierwszym tylko okresie czasu. W drugim okresie powikszanie si

musi by tem mniej.sze, im wiksze byo w pierwszym. W krajach z gst
ludnoci i wysok kultur produkcja rolna moe powiksza si tylko

powoli, albowiem tak rozlego ziem uprawnych jak ich podno nie

jest bezgraniczna. Moemy przekona si o tem na Szwajcarji, pomimo

e pmcowito mieszkaców jest .synna, owiata powszechniejsza anieli

gdziekolwiekhd indziej, podzia grunt(')W suszniejszy, wolno polityczna

wzgldnie najwiksza, wreszcie wzajemno- spoeczna wysoko rozwinita.

*) Str. 365, II.

**) Str. 336 i 337, II

***) MahhuB. 232, IV.
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Czsto si powtarzao, a i dzisiaj powtarza, e. wiele gruntów jest jeszcze

nieuprawnych. Zapewne, jeeli mamy na myli ca kul ziemsk. Ale

jaka z tego korzy europejczykom, e s gdzie ziemie nieuprawne, do

których oni dosta si nic mog? Emigracja do tyci ziom nawet, które

weszy ju w obrb kolonizacyjny, wymaga przeamywania licznycb tru-

dnoci, a przeto odbywa si atwo nie moe. AVychodstwo " rolnicze

z jednego do drugiego kraju europejskiego nie jest take atwe. Kade
pastwo musi wic przedewszystkiem samo na siebie rachowa. Tymczasem

w miar wzrastania ludnoci, rosn zabudowania (domy mieszkalne, szkoy,

biura, fabryki i t. d.), ogrody spacerowe, pacy, drogi komunikacyjne, które

zmniejszaj rozlego ziemi mogcej by uprawian. Przytem nauka rol-

nicza wykazaa, e niewolno bezkarnie zabiera ca ziemi pod upraw
roln. Trzeba zostawi znaczne przestrzenie (40 ^|^,) dla lasów, jeeli nie

chcemy dopuci, aeby powodzie i susze niszczyy prac rolnika. Dzisiaj

ju okazuje si, e w Szwajcarji npd. lasy zajmuj 19'1
"/o tylko caej

powierzchni, kiedy tymczasem powinnyby zajmowa przeszo dwa razy

tyle. (todwi mówi o niewyczerpanem ródle, jakie przedstawia poów
morski. (Myby istotnie nawet ten poów by tak atwy — jak zdaje si

mniema autor — to przecie ludno nadmorska, która tym poowem
zajmowa si jest w stanie najkorzystniej, nie moe wzró ponad pewn
granic. Rachowa za na to, e w przyszoci sztuka bdzie moga z ziemi,

wody i ywioów chemicznych wytwarza ywno,*) byoby conajmniej

wielkim optymizmem.

Prostowa wywody (lodwina przechodzi zakres mojej pracy. Zwróc
atoli uwag na to, e nie chcia on zrozumie tego, co jednak JMalthus

wyranie zaznaczy, a mianowicie, e ludno europejskiego tylko pocho-

dzenia, z wyrobion potnie pilnoci i inteligencj, moga na gruncie

amerykaskim, niewyzyskanym jeszcze przez rolnictwo, posun produkcj

ziemn do tak wysokiego stopnia, do jakiego rzeczywicie posuna. I dla

tego to Malthus nazwa Stany-Zjednoczone nowym krajem. Zastanawiajc

si uwanie nad zarzutami Godwina, atwo si przekona, e niektóre

z nich mona przeciwko niemu samemu zwróci. Wreszcie autor Bada
nad polityczn sprawiedliwoci przeczy temu, co utrzymuje

autor Bada nad ludnoci.
Teorja Malthusa znalaza wielu zwolenników i wielu przeciwników.

W obu obozach widzimy ludzi wielkich zdolnoci i wielkiej nauki. Po-

midzy zwolennikami Malthusa napotykamy takie nazwiska, jak Jakób

*) Gódwia, str. 287, II. Przed nim jednak jeszcze Robert Owen mówi o poowie

morskim i o wytwarzaniu diemicnem pokarmów. Str. 175. A new view of soeiety.

Seeond Edition. London, 1816.
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Mili. Karol Fdurier, ^a^vi(l Ricardo, Senior, Macculoeli, .an Stuart Mili,

Tliornlon, Ikuklc. Darwin, ]Uixley, Karol Lyell, Say, Kossi, Sisrnondi,

Traey, (iarnier, Micha Clicyalier, Quotelet, Hau, Mohl, Ludwik Woowski
i t. d. W obozie przeciwnym widzimy nazwiska: Carey'a, Herberta Spen-

cera. l*iotra Leroux, lYoudliona. Marxa. Czer yszewskiego i t. d. Powaga

samych nazwisk nie zdolna byaby rozstrzygn kwestji. 'Jarzba zway(3

dowody. Otó. dowody zwolenników Malthusa .s o w'iele silniejsze od

dowodów jego przeciwników. Froudhon npd., rozpoczwszy zwalcza

Malthusa, nastpnie zaczyna rozumowa zupenie tak, jak gdyby by jego

wyznawc. Z pomidzy zwolenników Malthusa nader potn argumentacj

odznacza si angielski autor dziea p. t. Zasady Nauki Spoeczne j.*)

Rzecz godna zastanowienia, e pomidzy zawzitemi przeciwnikami Malthusa

s take gorcy wyznawcy tak zwanego elaznego prawa pacy zaro)ko-

wej. Tymczasem prawo to jest konsekwentnem nastpstwem prawa mal-

thusowego i bez niego nie miaoby adnej podstawy.**)

Któ wic ma suszno, czy (rodwin czy Malthus?

.Teden i drugi mia suszno; jeden i drugi nie mia jej.

(iodwin mia suszno, kiedy wskazywa, e równo cywilna i po-

lityczna musi zakoczy si równoci ekonomiczn ; mia suszno, kiedy

utrzymywa, e sprawiedliwo ustroju spoecznego jej si domaga. Przy

równoci ekonomicznej tylli;o, zostanie usunite wyzyskiwanie czowieka

przez czowieka. Socjalizm, zaprowadzajcy równo ekonomiczn

wanie dy do tego.

(lOdwin nie mia susznoci, mniemajc, e sama równo ekono-

miczna zdoa zniweczy ndz czyli, mówic janiej, ubóstwo pomidzy
ludmi, liówno ekonomiczna niewtpliwie podniesie dobrobyt powszecliny

na czas pewny, ale po upywie tego czasu moe nastpi powszechna

ndza.

Malthus mia suszno, kiedy broni gorliwie prawa ludnociowego,

które najjaniej i najdokadniej sam .sformuowa. Prawo ludnocio-
w e , zasadnicze w statyce socjologicznej, jest wielk naukow zasug
Malthusa.

Malthus nie mia susznoci, nie chcc widzie, e wanie niespra-

*) Eneyklopedja francuska Larousse'a susznie powiada, e po Malthusie autor

Zasad Nauki Spoecjznej najznakoiniciej wyjani i sformuowa tak zwane prawo

ludnociowe.

**) PJaea rolioeza — mówi Lassalle w Odpowiedzi robotnikom z d. 1 murca

1863 r. ~ nie luoe upa o wiele niej od iloci niezbdnej na utrzymanie; w prze-

ciwnym razie powstaje emigracja, wstrzymywanie si^ od maestw, od podzenia i wre-

szcie zmniejszenie liezby robotników, wywoane przez ndz, które jeszcze bardziej zmniej-

sza poda rk roboczych. Paca robocza podnosi si wówczas do poprzedniej wysokoci.
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wiedliwy usiro.j polityczno-spoeczny najwiksza slawiu przeszkod do

zrozumienia przez eay ogó wanoci spoecznej {)rawa malthnsowego.

Równo ekonomiczna rycho doprowadzi do wiadomoci spol(«(znej

potrzeb konieczn regulowania wzrostu ludnoci.

Pogldy (iodwina z prawem malthusowem nie s w sprzecznoci.

Sam on zreszt w Ji ad ani eh nad polityczn sprawiedli-
woci przewidywa, e moe znale si rodek zapobiegajcy prze-

ludnieniu.



ROZDZIA yil.

j
OLSKA W CZASIE WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ

i wpyw tej ostatniej na ni,

W
Kf/ kocu wrzenia 1787 r. Marceli Ursyn Niemcewicz, ojciec .luljana,

t
pisa do króla Stanisawa Augusta

:

<<Jam venit hora zaradzenia potrzebom Ojczyzny, bo nie

I tylko Moskwa ale i Austrja uwikana w bliskiej wojnie z Turcj,

bd yczyy mie jak pomoc z Polski i pozwol na sejm pod konfede-

racj i na aukcj wojska, które nie tylko do 80.000 ale sekretnie daleko

bardziej pomnoy bdzie mona. Teraz pora wymódz na ssiadach przy-

zwolenie na zmiany rzdu, zaprowadzenie pluralitatis i sukcesji tronu.

Moe cz. narodu przez zalepienie temu przeciwi si, ale jeeli u m-
drych bdzie wikszo, wszystko si zrobi.

»

Zdanie to gorliwego o sprawy publiczne obywatela dobrze streszczao

oczekiwania i pragnienia szlachty wioskowej. Chciaa ona korzysta z przy-

jaznych okolicznoci politycznych i wzmocni Rzeczpospolit przez reform

jej rzdu i powikszenie wojska. Poczucie koniecznoci reform byo do
powszechne; wikszo jednak nie zdawaa sobie jasnej sprawy, jakie maj
by te reformy. Na jedno prawie jednomylnie si zgadzaa: na zniesienie

liberum veto. Co do reform spoecznych, mona miao powiedzie, e
owiecesza cz spoeczestwa dostatecznie ju pojmowaa ich potrzeb.

Propaganda z ostatnicli kilkudziesiciu lat wywara swój skutek. Zwaszcza

mode pokolenie okazywao w tym wzgldzie wielk gorliwo.

Wane zadanie uwiadomienia i usystematyzowania myli reforma-

torskich, niejasno odczuwanych przez wyksztacesz cz spoeczestwa
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speni ks. Hugo Koontaj *) w listach swoich do Stanisawa Maaelio-

wskiego. **) Wpyw tego dziea i samego autora na prace sejmowe l>y

)ardzo potny i dlatego wypada zapozna si bliej z osobistoci i pi-

smami tego genjalnego ma.
Ks. Hugo Koontaj (urodzi si w Sandomierskiem 1750 r., umar

w Warszawie 1.812 r.), czowiek )ystrego i rozlegego umysu, wielkiej

nauki i elaznej energji, zespoli potn osobist ambicj z chci podnie-

sienia swego narodu z upadku, w jakim si ten znajdowa z powodu

niskiego poziomu owiaty i rozwielmonionej dowolnoci szlacheckiej.

Po szecioletnich (1764— 1770) studjach w Krakowie i uzupenieniu

nauk w Rzymie, wróci do kraju i ofiarowa swoje usugi komisji eduka-

cyjnej. Mianowany czonkiem Towarzystwa elementarnego (1775 r.), da
si rycho pozna jako czowiek zdolny i pracowity. W 1777 r. wystpi
po pierwszy raz w roli reformatora, zaprowadzajc w gimnazjum nowo-

dworskiem w Krakowie nowy rozkad nauk i wykad ich w jzyku pol-

skim zamiast aciskiego, pomimo oporu duchowiestwa, akademji i szlachty

województwa krakowskiego. Ogromne postpy w naukach wykazane przez

uczniów tego gimnazjum na popisie nastpnego roku, przekonay wszystkich

o poytecznoci dokonanej reformy, (gimnazjum nowodworskie stao si

wzorem dla innych szkó tego rodzaju.

W czasie sw^ego pobytu w Krakowie, przyszed do przekonania, e
dla podniesienia nauk i polepszenia stanu szkó w Koronie, konieczn bya
gAvatowna reforma akademji krakowskiej, która, na mocy przywilejów

Kazimierza W. i Wadysawa Jagiey, zawiadywaa szkoami publicznemi

w Polsce. Otrzymawszy odpowiednie polecenia w tym wzgldzie, zaj si
dokadnem zbadaniem stanu akademji. Przejrza cae jej archiwum i znaj-

dujce si w niem dokumenty. To dao mu mono uwidocznienia i upo-

rzdkowania funduszów akademji. Nastpnie «uoy ten przedziwny plan

rzdu szkolnego, jaki uchwalia i zaprowadzia komisja edukacyjna, i na

jaki we 25 lat póniej, trafia Francja.* ***) W urzdeniu szkó kierowa

*) Fisz Koon t aj zamiast zwykle uywanego Kotaj, poniewa sam autor pod-

pisywa si w ten sposób.

**) Do Stanisawa Maachowskiego referendarza koronnego o przyszym
sejmie Anonyma listów kilka. Cz I. O podwignieniu si krajowy eh 1788. Cz II.

O poprawie rzeezypospolitej 1788. Cz III. O poprawie rzeezypospolitej. Od dnia 11

listopada do dnia 19 grudnia r. 17b8 w Warszawie. — Prawo polityczne na-

rodu polskiego czyli ukad rzdu rzeezypospolitej. Projekt w trzeciej czci listów do

Maachowskiego marszaka sejmowego i konfederacji jeneralnej obiecany a przewietnej

deputacji do ukadu przyszego rzdu wyznaczonej podany, sucy do dziea listów

rzeczonych za cz IV. Ksiga. Salus populi suprema lex esto. W Warszawie 1790 r.

Prawo polityczne zostao przetumaczone na jtzyk francuski przez Marai.

***) Str. 36. Jan Sniadecki. ywot literacki Koontaja. Biblioteka Mrówki.
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si zasada demokratycznie uprzyslpiiieiiia nauki dla wszystkich i zrówna-

nia wszystkich wobec nauki. «Mniej mie — pisa w póniejszym czasie —
nie jest, podug mnie, nieszczciem ; liy nawet ul)ogim, moe jest po-

dug niekt('>ryc'h nieszczciem sfosunkowem, lecz nie moe by nieszcz-

t-iem rzetelncm. l*rawdzi\va ndza czowieka, jest nie mie dobrego wy-

chowania, a prawdziwem nieszczciem wolnego narodu, zawsze bdzie

nierówno edukacji bogatego i ubogiego. » *) W samej almdemji rozszerzy

zakres nauk, fundowa wydzia lekarski, jzykowi ojczystemu przyzna

obywatelstwo w wykadach akademickich i postara si o zdolnyci pro-

fesorów. Wreszcie urzdzi seminarjum nauczycieli szkolnycli.

Poróniwszy si z ducliowieustwem, które w rzdzie akademickim

przewan take odgrywao rol, przeniós swoje dziaalno na pole po-

lityczne. Mianowany przez króla w 1786 r. referendarzem litewskim, sta-

n blisko steru spraw publicznycli i mia dobr sposobno praktycznie

pozna zarówno ze strony spoeczno-politycznego ustroju ^zeczypospolitej,

jakote nieodzowne jej potrzeby.

Skoro wic w 1788 r. wszcza si na caym obszarze ziem Rze-

czypospolitej wrzawa przedwybdrcza, Kolontaj postanowi uwiadomi na-

rodowi t prac reformatorsk, która jedynie moga podwign i wzmocni

ponion ojczyzn. Pierwsza cz listów do Maachowskiego pojawia si

w chwili, kiedy zaczy si zbiera sejmiki przedsejmowe. Odtd I^oontaj

nieustannie piórem i sowem, sam osobicie lub przez zblione do siebie

osoby, szczególnie za przez ksjdza .!ezier.skiego, swego powiernika i praw
niejako rk, oddziaywa na posów, zwaszcza na modsze pokolenie,

skaniajc ich do wejcia na drog reform, na drog «agodnej rewolucji*

— jak sam si wyraa.
Majc pozytywny i wiedz umiarkowany umys, Koontaj wskazywa

tylko te reformy, które uwaa za moliwe do przeprowadzenia, bez gwato-

wnych i niebezpiecznych wstrznie. Wiedzia, e od szlachty nie podo-

bna byo da reform radykalnych. Obawia si przytem, aby nie sprawi

rozdziau w obywatelach i nie da pozoru obcym, «do jakiego gwato-

wnego przeciw narodowi postpku, jako niby targajcemu si na powag
tronu w tym czasie, kiedy obalanie we Francji despotyzmu zaczynao

wspólnym interesem wiza monarchów. **) Atoli gorca ch i silne

postanowienie ocalenia niepodlegoci swego narodu przechyliy go nast-

pnie na stron rodków gwatownych i reform radykalnych. Rewolucja

francuska, jak przekonywamy si o tern z jego korespondencji, sprawia

*) Str. 173. Cz III. Listy do Maachowskiego.

*) Str. lo3. O ustanowieniu i upadl<u konstytucji 3 maja. Biblioteka Mrówki

Rozdzia \l. czci I., z którego wyjte s te sowa, jest pióra Koontaja.
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take wan odmian w sposobie jego mylenia. Koontaj bowiem nale-

a do rzdu nie tych lud/i, którzy wybiegajn za nadto daleko przed swoim

narodem i widzc, e len nie idzie za niemi, zaczynaj cofa si w ty

i nieraz cofaj si a do szereg(')vv reakcyjnych, lecz do tych, którzy nie

oddalaj si bardzo od swego narodu, lecz id cigle przodem i cigle

naprzód.

Oczytany w dzieach lizjokral(')w, hodujcy Turgofowi, *) wysoko

cenicy pogldy .lana .lakóba lioiisseau, Koontaj by jednak przedewszy-

stkiem postpowym tylko w yoiirazicieleni swego narodu i swego wieku.

Szlachecko-rolnicze stosunki zanadto przewayy w l*olsce, by innys jego

móg zupenie od nich si wyzwoli. Nasz reformator pragn je tylko

uszlacthetnif-. otrzsn- z krzyczcyci) naduy i pogodzie- z wymaganiami

wieku. W grimcie .swych przekona, hy wic lizjokrat; dla niego ziemia

bya «jedynym bogactw skarbem. » a rka czowieka ^kluczem, bez któ-

rego bogactw rzeczonych dostpi nie mona. » **) W jego przekonaniu,

czowiek bez ziemi nie móg by istotnie przywizanym do kraju obywa-

telem, albowiem tylko posiadajcy ziemi moe silnie odczuwa utrat

ojczyzny. Z ych to powodów mniema, e rzdy kraju powinny nalee

do samych tylko wacicieli gruntowych. ***)

Nie wszyscy jednak waciciele gruntowi, podug Koontaja, mieli

uywa peni praw obywatelskich, lecz tylko ci, co posiadali wicej ni

7'/., wok ziemi uprawnej: inni mogli mie('- tylko reprezentantów swoich.*)

Pomimo to jednak, Koontaj owiadczy si za równoci. «- Lubi — po-

wiada — wolno angielsk, ale nigdybym nie zniós nierównoci w stanach

i wolabym równo pod monarch, jak nierówno w rzeczypospolitej.> **)

By za tem, aby jedno prawo cywilne « wszystkich obywatelów klasy* obo-

wizywao. Oczewicie nie byo mowy o róAvnoci majtkowej. Koontaj

mniema bowiem, e «nie mona zapobiedz nierównoci fortun i majtków

ludzi, tak jak nie mona dokaza, aeby siy ich rk i rozumu nie byy

midzy .soJj równe.- ***) .Nierówno majtkowa nie przeszkadza jednak

- w jego mniemaniu — obywatelskiej równoci, poniewa kady moe
dorobi si majtku i dostpi przywileju szlachectwa, zwaszcza « heroiczna

*) Nie zaraz — jak widz — doczekamy si Kolbertów, Neekerów, tembard^iej

T u r g o t ó w, bo nie umiemy szanowa talentów, bo u nas talent i zdatnoe nie moe
i ti} drog, któr idzie opinja i uprzedzenie. Str. 127. Cz III. Listy do M.

**) tr. 281. Tame.
***) Str. 81. Cz II.

*) Str. 86 i 106. Cz II.

**) Str. 148. Tame.
***) Str. 87.

18b
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onierza cnuii i talent nauczyciela. > Wypada tylko, by wszyscy otrzy-

mali równa edukacj. To grunt, to podstawa w.'^/elkiej rr)wnoci.

Kolontaj posuwa zasady fizjokratyczne do ostatecznoci niemal.

• Miasta — powiada — tyle tylko powinjiy mie ziemi, ile jej potrzeba do

zamieszkania dla rzemielnika i kupca; lecz ziemia, uprawy potrzebujca

i do reprodukcji przygotowana, powinna by rolników, nie mieszczan.* *)

W innem znowu miejscu owiadcza, e «kada ziemia powinna by wa-
snoci partykularn, nie wa.snoci publiczn.* **) Jak widzimy wic^,

dalekim by od pogldów socjalistycznych. Pomimo to jako czowiek by-

strego umysu przewidzia niejako nasze epok, w której kwestja wasnoci
musiaa stan na porzdku dziennym. «Zblia si — powiada trzecia epoka

rewolucji ludzkiej, epoka najokrótniejsza. jeeli jej ze zaoymy funda-

menty. Zdaje si albowiem, e rozum ludzki dwóch ju wielkich dopeni

zamiarów: pozna co jest fanatyzm i prawie go do reszty wytpia; pozna,

co jest despotyzm i silnie okoo ponienia onego zacz si krzta. Przy-

chodzi dzisiaj pod uwag ludzi wasno gruntowa, wzgldem której czyli

si jakie popeni gwatownoci, czyli nierozsdne przepisz prawa, mona
przepowiedzie, e to bdzie nasieniem okropnych rewolucyj, silniej powsta-

jcych przeciwko wacicielom ziemi, jak byy owe, co na fanatyzm i de-

spotyzm powstaway. Miljony ludzi s bez wasnoci ziemi, miijony ludzi

przypomn sobie gwatowne jej wydzierstwo.* ***)

Kolontaj szed razem z historj, i dla tego inne s jego wymagania

przed 1791 r. i inne w 1794 r. Zwaszcza jest to widocznem w jego spo-

ecznycli pogldach. «Czego si najbardziej lkam — powiada w listach do

Maachowskiego — jest to, eby pismo moje pochwalone, umieszczone nie

zostao w liczbie romansów lub Platonowej Rzeczypospolitej, eby nie

zdawao si by niepodobne do egzekucji w 1788 r. Boja moja nie

ciga si )ynajmniej do dziea mego, lecz do poprawy rzeczypospolitej.* *)

Sprawa mieszczan wiadczy nawet, e opinje spoeczno-polityczne

Koontaja odmieniay si bardzo szybko w kierunku postpowym. Inaczej

przemawia za mieszczanami w 1788 r. w listach do Maachowskiego;

inaczej w drugiej poowie 1789 r. w podaniu do króla i sejmu, które -

podug niemal powszechnego przekonania — byo napisane przez Koontaja;

wreszcie inaczej w 1794 r. podczas Kociuszkowskiego powstania.

W listach do Maachowskiego punkt widzenia fizjokratyczny zanadto

przewaa, aeby ich autor móg wiele da dla mieszczan. Chocia ener-

gicznie przemawia za podwignieniem stanu miejskiego nie myli go

*) Str. 67.

**) Str. 122 i 123.

***) Str. 144 w odsyaczu. Prawo polityczne narodu polskiego.

*j Str. 71. Cz U.
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wszake bynajmniej równa ze szlacheckim. da nawet, by sejm zmusi

mieszczan rlo sprzedania gruntów swoich ; mniema bowiem, e w ten

sposób najskuteczniej si zaradzi wzrostowi handhi i rkodzie. *) « Mieszcza-

nie powinni na sejmie sami siebie przedstawia i lepiej aby mieli osobn

izb.»**) «Tzba miejska niech si nazywa izb nisz; izba ziemska niech

si nazywa izb wysz.****) Szlachta ma wybiera z województw-a

szeciu przedstawicieli, mieszczanie tylko trzech.

«Nie rozumiejmy— powiada autor— aeby ten podzia by arbitralnym.

Obszerno dziedzictw ziemskich szanowniejsz by zawsze powinna od

dziedzictw miejskich, i chocia miasto wielkie moe przewysza szacun-

kiem ziemi lub powiat, w którym si znajduje, bogactwo jednak ziemi

szanowniejsze nierównie jest, bo si na niem zasadzaj bogactwa miejskie,

bo ziemia odradza corocznie ich mas, gdy miasta nic wicej nie czyni,

tylko albo je przerabiaj i zamieniaj, albo je konsumuj. »*) W podaniu,

o którem szczegóowiej mówi dalej bd, nie widzimy ju tego doktry-

naryzmu fizjokratycznego, ale natomiast znajdujemy tam wicej praktyczne

i bardziej okrelone danie rozszerzenia praw mieszczaskich. Rewolucja

francuska, któr Memorja a w trzech miejscach wspomina, wskazaa

ju. jak drog przyszoci ludzko sobie toruje. W Koontaju przewi-

dywano przyszego rewolucjonist. Jeden z obserwatorów sejmu cztero-

letniego przypisuje mu nawet zamiar nadania przewagi stanowi miejskiemu,

*na którym oparty, wzbiby si móg w coraz wiksze znaczenie, dalej

kierowa wycznie caego sejmu obradami, chociaby w nastpstwie

czasu mie i motoch w odwodzie. Widoki bowiem jego daleko, daleko

poza obecn chwil sigay.***)

Sprawa wociaska znalaza w Koontaju dzielnego obroc. Z su-

row prawd odmalowa stan wocianina pod panowaniem szlacheckiem.

«Wiemy dobrze — powiada — i nakoniec rolnik w dobrach szlacheckich

sta si rzecz dziedzica, a niezrozumianym ludzkoci zgwaceniem, prze-

sta by osob przeciw oczywistemu natury gosowi. Oddany na dyskrecj

pana, zostawiony pod legaln — jeli tak mówi mona — niewol, po-

równany z bydlty, doznawa takiego losu, na jaki uprzedzenie, chciwo

i pasje dziedzica w^ystaw^ia go mogy. Sprzedany nareszcie w rce yda,

zatopiony w pijastwie, nieowiecony, gnunieje w niewoli i ndzy, tyle

tylko szczliwy, ile dziedzic jego jest dobry. Jeeli no czem, to najbardziej

po stanie poddastwa naszego miarkowa moemy, co to jest wolno

*) Str. 71. Cz II.

**) str. 134. Tame.
**) Str. 201. Cz III

*) Str. 202 i 203 Cz III.

**) Str. 59. Mi'h»i Czacki. Wspomnienia z r. 1788 po 1792. Pom<%a lfc62.
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poLska : bo k^^ mi przekona, zby c/myjek znajcy i kochajcy jej

prerojjatywy, zymajcy si na gwat i bezprawia, z zimn indiferencj

spojilda na niewol równego sobie co do nutnry czowieka ?»*) Taki stan

rzeczy nie jwwinien istnie dalej.

«Xie próna ilozotia, ani daleka od dowiadczenia Icorja powoduje

w lej mierze sercem mojem — pisze autor listów do Maacliowskieg<f—
lecz jeeli clicimiy prawdziwie doskona konstytucj rzdu naszego uo-

y, powinnimy ja^ najpierwej od tego zai'z, aebymy z prawami Boga

i natury nie byli w sprzeczce. Napróno ten prawodawca zamyla o trwa-

oci i dol)i'oci rzdu, klóry go na niesprawiedliwoci usiuje zakada*.**)

Vo dwóch latach, Koonlaj z jeszcze wiksz energj przemawia w spra-

wne wociaskiej. « Narodzie polski i wy, prawodawcy nieszczliwego

oddawna ludu! — woa w przedmowie do Prawa Politycznego —
czycie co clicecie; dcie, dokd was uleganie zastarzaej Ojiinji prowadzi

moe; ja miao przepowiem, e ani nar(')d cay, ani mieszkacy jego swo-

bodnemi nie bd, jeeli prawodawstwo wasze wzgldne na ma cz
ludzi, zostawi reszt pod przemoc i uzurpacj ».***) -Pytajmy si wic —

cignie dalej — co o nas sdzi Anglja, co m('>wi Hataw i Helwet, co

Francuz? Spogldaj oni na rewolucj nasze, jako na kótni midzy

despotyzmem a despotyzmem, spogldaj na Polsk i mówi: « Polska

zrzucia z siebie jarzmo dependencji obcej, skruszya wadz bera, ale

w niej nad miljonami ludzi panuje jedynowadnie stan jeden; na]'ód ten

chce by niepodlegym a nie omiela si wszystkich mieszkaców zrobi

uczestnikami wolnoci; kada przychylna despotyzmowi okoliczno atwo
bardzo okuje na nowo w dawne wizy stotysicy lamilji ludzi wród
niewolników mieszkajcej*.*) « Niech wolno bdzie interesem wspólnym

wszystkich miijonów ludzi — upomina jeszcze raz w Ostatniej Prze-

strodze dla Polski w kocu 1790 r. — niech si nie znajduje nie-

wolnik w granicach Rzpltej, a przez to jedynie odejmiecie sposobno
ssiadom waszym, i wicej gubi was, przez was samych nie potrafi*.

Koontaj nie da od szlachty nic wicej jak tylko, aeby oddaa

wocianinowi «wolno i jego osoby i jego rk». «Wolno czowieka,

osiadego we wsi dziedzica — pojania on — na tem zaley, i kontrakt

lub inwentarz, powinien mu byc- wiernie dotrzymany, i majtek jego

ruchomy i nieruchomy nie moe by przez nikogo onemu ode)rany,

chyba gdyl)y by dunikiem
; i tym majtkiem podug upodo)ania swego

rozrzdza i dugów sobie naleytych, komukolwiekby je poyczy, prawnie

*) Str. 48 i 49. Cz. JI

**) Str. 54. Tame.
**) «tr. IX.

*) Str. X. i XI.
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dochodzif^ moe : i spadek po jego krewnych jemu tylko samemu naley;

i do postanowienia jego nikt si wdawar^ nie powinien, i zupenie jest

wolen oeni'! si z kim chce i gdzie olice, n')wnie i kobieta moe i^ za-

m, za kogo chce i gdzie chce; i dzieciom swoim takie wychowanie

daf'- moe, jakie najlepsze dla nich widzi: nakoniec i w wszelkim sdzie,

hd z dziedzicem ziemi, na której osiad ; bd z kim innym, sam bez

wszelkiej asystencji czyni moe o swoje naleyto(' i bezpieczesw^o^.*)

Majc jednak na wzgldzie, e wocianinowi samemu byoby trudno bro-

ni jak naley swych praw, Koontaj by za ustanowieniem tryl)unów

dla ludu z pomidzy szlachty. Trybun taki pownnien by zwiza si przy-

sig, e zaw'szc bdzie broni praw ludu. .lego obecno byaby konieczna

przy wszelkich uchwaach w sprawie wocian, i cokolwiekby o nich sta-

nowio si bez trybunów, nie miaoby mocy prawa.

Koontaj dobrze rozumia, e dania te Ijyy niedostateczne, ale

pojmowa take, i da od szlachty czego wicej )yoby rzecz nie-

podobn. 'Wielu projekt mój — powiada — za zbyt miay osdz, gdy

ja sam zagbiajc si w przyszoci, która atwiejszy przystp prawdzie

do serc ludzkich zgotuje, patrz na jako nieodpowiadajcy zupenie chci

dolirein ludzkoci zajtej. Przyjd nastpnie po nas pol^olenia. i jeeli to

mae pismo czyta bd, rzekn: ^ 'rzecie w r. 1.789 odwaano si mó-

wi za prawd, lecz jak wówczas przesdom ulega trzeba byo, kiedy

w nim nie do jeszcze miao przy prawdzie obstawano ».**)

I pomimo, e dania Koontaja — jak widzimy — byy l)ardzo

umiarkowane, pomimo, e od samego pocztku sejmu mówi, «e sama

szlachta nie ocali kraju*, i e stara si j przekona, «e len by naj-

lepszym przyjacielem szlachty, kto jej chcia przyda wolnych rk».***)

pomimo to wszystko, targowiczanie nie mogli mu darowa tej stanowczoci,

z jak upomina si o prawa mieszczan i wolno wocian. Wydajc

przeciwko niemu pozew, instygatorowie obwiniali go o to. e jakoby prze-

chwala si, e poty nie przestanie pisa przeciwko stanowi szlacheckiemu,

póki na karkach jego siekier chopskich nie ujrzy.*)

Bya w rzeczypospolitej jeszcze liczna klasa ludzi, która zajmowaa

upoledzone i odrbne slanowisko. Byli to ydzi. Skoro wii- prd refor-

matorski zacz zniewala do badania stosunków spoecznych, musiano

zaj si take ich spraw, .lako na sze lat jeszcze przed sejmem czte-

roletnim pojawio si w tym wzgldzie bardzo wane dzieo, pod tytuem:

*) Str. 178 i 179. Prawo polityczne.

**) Str. IX. i X. Prawo polityczne.

***) Str. 32. T. II. Listy Hugona Koontaja, zebra i'iejan Siemieski. Poznau.

1872. Pamitniki z omnastego wieku T. XII.

*) Str. 112 T. 1. Tame.
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•ydzi czyli konieczna potrzeba reformowania ydów w kraju rzeczypo-

spoliej polskiej, przez ohyAvatela bezimiennego^ (Warszawa, 1782). Prze-

wodni myl autora byo zniesienie odrbnoci narodu ydowskiego.
KoHontaj wychodzi ake z tego samego stanowiska. I'ragn on spolszczy

ydów i porówna ich pod wzgldem cywilnym z reszt mieszkaiiców.

Hy wic tego zdania, aeby woln<j im byo zajmowa si rzemiosami,

kupiectwem i rolnictwem, wszake nie wolno byo szynkowa ; aeby
sprawy cywilne ydowskie naleay do sdów zwyczajnych krajowych
i jurysdykcje wojewodziskie zostay zniesione; aeby sd duchowny y-
dowski zachowano, ale kahaki i podkahaJki pokasowano; aeby dekreta

ydowskie wydawano w jzyku polskim, i aeby noszenia stroju ydow-
skiego zakazano.

.laki by program polityczny Koontaja ?

Radzi korzysta z pomylnych okolicznoci i dziaa spiesznie i zgo-

dnie. Przedewszystkiem stara si o pomnoenie wojska. «Jest to naj-

waniejszy w kadym czasie interes, a w teraniejszem pooeniu na nic

si nie przyda najdoskonalsza poprawa rzpltej, póki siy jej nie wzmo-
cnimy ».*) Liczb wojska radzi podnie do 60 tysicy. Zreszt powiada
— «dajmy modziey tylko edukacj onier.sk, wskrzemy popisy w na-

szych powiatach i województwach, ustanówmy musztry po parafiach,

a w czasie potrzeby powikszymy ogromno wojska naszego do takiej

liczby, jakiej okoliczno wymaga bdzie*.*") Pomnoywszy wojsko,

oczewicie trzeba podnie podatki. W tym celu radzi podwoi podymne
i spodziewa si, «e bez szemrania opaci go kady dziedzic, nie przy-

czyniajc ciaru swoim poddanym.***) Mniema take, e naley po-

wikszy opat cigan ze starostw, a nawet monaby niektóre z nich

posprzedawa. To niejako pierwsza i najgówniejsza cz zadania.

Zaatwiwszy si z tem, konieczn jest rzecz naprawi rzd i upo-

rzdkowa sposób odprawiania obrad publicznych. «Chlubiemy si napróno
— powiada Koontaj — nazw^iskiem wolnoci, a w samej rzeczy konsty-

tucja nas;'a wskazuje nam tylko rzd feudalny, arystokracj umiarkowany*.*)

«Nie jest on raonarchj, bo si ta z domem .lagielloskim skoczya. Król

nie moe nic bez narodu. Nie jest rzplit, bo ta reprezentuje si tylko co

dwa lata przez sze niedziel >.**) Naley si przeto « ustanowi nieusta-

jc rzplit w stanach swoich t. j. «zacz odtd Trwae sejmy*.***)

*) Str. 81. Cz. I. Listy do M.

**) Str. 99 i 100. Tame.
***) Str. 65. Tame.

*) Str. 19. Cz. II.

**) Str. 21. Tamfi.

***) Str. 32 i 33. Tame.
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Reforma ta przeniesie punkt cikoci rzdu do sejmu. «Sejm trway —
powiada autoi- - i^dzie u mnie monarch, bdzie prawa stanowi, bdzie

wszystkim magistraturom i obywatelom rozkazywa, bdzie sam swycli

rozkazów doglda*.*) Przy takim ukadzie, nie ma si czego obawia^

sukcesji tronu.

Oprócz sejmu trwaego, wybieranego co sze lat, rzeczpospolita

powinna mie dobrze zorganizowany rzd po wszystkich województwach.

Najlepsz bowiem jest ta ^rzplta, któraby rzd ogólny caego kraju

z szczególnym kadego województwa cile zwizaa*.**) «Rzplita w sto-

licy zamknita, gdyby nie miaa ogólnej i najwyszej wiadzy nad rzdem
wykonawczym kadego województwa, byaby zbyt niedon, i anarchja

równie jak dzi opanowaaby wszystkie rzdu spryny*.***) Koontaj

jednak pojmowa równie dobrze, jak niebezpieczn bywa zanadto wielka

centralizacja. « Obalona zostaa — powiada na poparcie swego twierdzenia

— rzeczpospolita rzymska, bo caa jej wadza zamknita bya w murach

jednego miasta. Wszystkie rzpltej podlege kraje spoglday na jedno

miasto jak na swego legalnego despot, w którego rku nie tylko prawo-

dawcza wadza, nie tylko rzd ogólny, ale nadto najdrobniejsza szcze-

gólno wszystkich innych miast i prowincyj tysica zoon bya».*)

Rzeczpospolita to niejako federacja samodzielnych województw —
podug planu Koontaja. Kade województwo wybierao samo sobie rzd
i urzdników, miasto wasn organizacj zbrojn (tak zwane popisy wo-

jewódzkie) i wasny skarb, zaatwiao wszelkie sprawy na sejmikach i po-

syao penomocników na sejm wspólny. « Posowie z województwa wy-

brani — zdaniem autora — nie mog i nie powinni swoj wasn rz-

dzi si wol. S oni okreleni rozkazami swego województwa i nad te

nic sobie pozwala nie powinni. Rozumie albowiem, e pose jak tylko

zostanie od województwa obrany, sta si moe natychmiast absolutnym

despot nie tylko swego województwa, ale caego rzpltej kraju, jest to

jedno, co w samem ródle przeszkodzi naturalnemu biegowi w^olnoci

i po(!da si pod absolutn kilkudziesit lub kilkuset wadz: z czego

oczywicie wypada, e jeeli wybór posów powinien by ubezpieczony

od wszelkich intryg, tedy tembardziej instrukcje województwa powinny

mie wit powag, co do prawodaw^stwa i ogólnego rzdu, powinny

by silnem prawidem wadzy posów tak dalece, eby decyzja kadego

posa, przeciw- instrukcji lub nad instrukcj uyta, nic tem samem nie

wartaa i województw^a nie obligowaa*.**;

*) Str. 199. Cz. III.

**) Str. 178. Tame.
***) Str. 176. Cz. II.

*) Str. 177. Tame.
**) Str. 169 i 170. Cz. U.
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Wadz wykonawcz oddaje Kooiitaj komisjom czyli ministerstwom,

miiiistroin i królowi. Komisyj ma h)0 pir : skarl)()wa, oraz .sdownicza

razem, wojskowa, interesów cudzoziemskich, policji i edukacyjna. Autor

przemawia /a lem. by komisje byy jedne i wspólne, lak dla Korony jak

dla Litwy, a w kadym razie komisja skarbowa powimiaby by jetlna.

Ministrowie maj by odpowiedzialni przed sejmem, ^.leeli chcemy hyc-

wolnemi - powiada autor - wimy rce ministrom... niech nie maj
jiiosu w P>zdzie nfwyszej wadzy tylko w ten czas. kiedy sprawia si

musz przetl stanami, albo tjdy jakiej informacji le siany od nich da;
bd .'

) Ki\A jeszcze l)ardziej ma rie zwizane, poniewa jego rozkaz

staje si obowizujcym lylko wówczas, kiedy przynajmniej jeden z mi-

nistriiw podpisze takowy, przyjmujc przez to ca zan odpowiedzialno-'*.

Nie wcliodzc w .szczegóy co do skadu i zakresu czynnoci kadej

komisji, wypada przypomnie, e Koontaj mocno nalega na podniesienie

i upowszechnienie owiaty w Rzeczypospolitej. W tym celu radzi ustano-

wienie dw(')ch nowych uniwersytetów: w Wielkopolsce i na Ukrainie.

Wskazywa take na doniose znaczenie edukacji pci eskiej. <Zatru-

dniamy si — pi.sze — wychowaniem pci eskiej, ileby nas bawi

lub gowy zawraca zdoaa ; nie mylc o tem bynajmniej, aby dogldaa

naszego cl arakteru i obyczajów, aby bya zasileniem naszego mstwa

i pomoc dobrego rzdu. Ktokolwiek lak myla, nie zastanowi si po-

ilobno nad dzielnoci sabej pici, która nie bdc lem, czem j przez

prawo mie chciano, umie nawzajem dokaza, e mczyni staj si tem,

czein chc kobiety^.**)

Program Koontaja, ju dla tego samego, e przedstawia pewn
systematyczn cao, e by rozwinity szczegóowo i e opiera si na

jasnem rozumowaniu, musia sta si niejako przewodnikiem dla tych

posów, którzy przybywali na sejm ze szczer chci suenia dobru pu-

blicznemu. I w samej rzeczy, rzucajc okiem wstecz na to, co zrobi sejm

czteroletni, niepodobna nie dojrze potnego wpywu, jaki na nim wy-

wary Listy do Maachowskiego. Im te take w znacznej mierze

przypisa naley, e podczas sejmu sformowao si patrjotyczno- refor-

matorskie stronnictwo.

Na pocztku bowiem .sejmu byo - rzec mona — jedno tylko

wyrane stronnictwo, stronnictwo królewskie.

Stronnictwo królewskie nie byo przeciwne i-eformom spoecznym.

Sam król Stani.saw. brat jego prymas ksi Micha, synowiec ich ksi
Stanisaw^ podskarbi litewski, Cbreptowicz sprzyjali sprawie polepszenia

*) str. 102. Cz rn.

**) Str. 189 i 190.
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doli wocian. Najwaniejszy publicysta tego stronnictwa, autor dzieka

:

Myli polityczne dla l'olski, napisa l)y jeszcze przed se^jmem

jedne z najlepszych i najposlpowszycli broszur w sprawie wociaskiej:

() podda nyci polskich.

Myli polityczne dla Polski,*) lubo nic doiownywuj listom

Koonlaja, ani pod wzgldem postpowoci przekonali, ani pod wzgldem

literackiego opracowania, odznaczaj si jednak zrozumieniem najwaniej-

.szych ówczesnych potrzeb spoecznych i wielk trzewoci myli, .leeli

program polityczny autora znacznie si róni od programu Koontaja, to

w kwestjach spolecznycli, obaj ci pisarze s dosy zgodni midzy sob.

Autor Myli politycznych dla F'olski mniema, e popra-

wienie stanu wewntrznego najwaniejszem byo zadaniem sejmu. « Kiedy

kto wewntrz saby — powiada — có mu pomog zewntrzne same

lekarstwa ?»"") Zaczyna wic autor «od najpierwszych fundamentów bu-

dowy szczliwoci l'olski», od rolnictwa i rolników. «Chop — zdjiniem

autora — robi szczliw^o kraju, bo chop rolnik, .leeli rolnictwo zwa-

szcza w naszym kraju kwitn nie bdzie, z i-zegó si zbogacimy ?

l^olnictwo za adnym sposobem kwitn nie moe, jeeli chopi tak

uciemiani bd jak teraz».***) «.leeli nie bdzie szczliwe chopstwo,

upewniam, e kraj nigdy szczliwym nie bdzie, bo jako nieszczliwy

zrobi ma szczliwo? jak saby zdobdzie si na moc?»*) «A chop

nie jest e nieszczliwym, kiedy nie ma pokoju swego, kiedy moe by
obdzieranym, kaleczonym, mczonym, bez adnej na siebie susznoci, bez

adnej sprawiedliwoci na krzywdy swoje*.**) Od dobrobytu rolnika za-

ley dobrobyt rzemielników i kupców. «'le stany — powiada autor —
przyrówna mog do kóeczek w zegarku, a rolnika do spryny ». .leeli

*) Myli Polityczne dla Polski, w Warszawie roku 1789, w Drukarni Wolnej

Kto autorem tego dzieka, nie wiadomo. Jest domys, e by nim Wybicki. Styl jest

bardzo zaniedbany.

**) Str. 33.

***) Str. 42. Przytocz tu ustp, przedstawiajcy opinje ekonomiczne autora. „O r-

kodziea i fabryki — powiada — frasowa si nie potr/eba. Powstan one za wzrostem

rolnictwa i ludnoci. Fabryki s wyrobieniem produktów ziemnych Produkta te wyro-

bione su do wygody czowieka. W wygodach czowiek, przyrodzonym biorc porzd-

kiem, musi si najpierw(-j stara o te, bez których adnym sposobem y nie moe.

y nie moe czowiek bez jedzenia, jedzenie ma z rolnictwa, wic rozkwitnienie rol-

nictwa najpierwsz prac by powinno Odzie wszelka, pomieszkanie, jest potrzeb do

wygody, bez której wiele czowiek cierpi i utrac ycie. Fabryki robi odzie, pomie-

szkanie, wic fabryki wtórem s staraniem ludzi .. Tam fabryki zakadane by mog
i trwa stale, gdzie ludno mnosa" i t. d.

*) Str. 35.

**) Str. 42 i 43.

19a
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niocim spryna, mocno popychaj si kóeczka i wszystko ()l)r(')t ma
szybki i ref,'ularny; «(ly saba spryna, sabo wszystko ».*)

Mówic o miastach, autor zwraca iiwa.^ na zdzierstwo i ucisk,

Jakie cierpiay od wojska i starostów. Aeby tenm zapoliiedz, aeby wpro-

wadzi sprawiedUwszy porzdek, naleao jak susznie mniema autor za-

sign w tern rady u samych mieszczan, czyh powoa reprezentantów

miejskich do sejmu. Nadto uwaa za rzecz sprawiedhw, aeby mieszcza-

nie mogU zostawa oficerami w wojsku, sprawowa urzdy sdziowskie

i kupowa dobra ziemskie.

/ wyrozumiaoci ocenia pooenie ydów. Wskazywa na powsze-

chne pomidzy niemi ubóstwo i sabo. fizyczn. «Sposób ycia, choroby

— podug autora — przyczyniaj si wiele do ubóstwa, ale przyczynia

si prócz tego wiele i przemoc panów, którzy podatkowaniem obdzieraj

ich do ostatka, .lu dla tego, e s sabsi fizycznie i mniej wygód maj
od (•liiz(>cjan. trudno im zajmowa si rolnictwem, które wymaga cigej

pracy i wielkiego wytenia si. l'rzytem czy mog garn si do niego,

widzc uciemienie rolnika ?!» «W teraniejszym czasie ucionemi bdc,
atwiej im na inne przej miejsce, atwiej przewie majtek, ale zago-

spodarowawszy si na miejscu, chcc gdzie indziej przeprowadzi si,

zniszcze trzeba pierwej.**) Chcc naprawi pooenie ydów, trzeba roz-

pocz od ich eduliacji». «Niechaj wybrani na przyszych nauczycielów

przesanemi zostan Akademii krakowskiej, i niechajby aden bez jej patentu

nauczycielem ydowskim by nie móg».***) W miastach powinni podlega

tej samej policji co i wszyscy, wycznych podatków opaca nie powinni,

sdy maj mie te same co i inni. «ydzi s obywatelami, mog by
i onierzami, ale nie w tych jeszcze czasach*.*j Zreszt, «który zeclice

Ijyc; onierzem, nie broni mu tego, wszak mamy dow(')d ich walecznoci

w teraniejszej wojnie przy .lózelie lf.»**)

Podug autora Myli politycznych dla f * o 1 s k i , naleao ra-

chowa nie tyle "na jak wojn, ile na stosunki gabinetowe. Dyplomacja

rozumna moe wicej dopomódz anieli wojsko. Autor nie przemawia

wic bardzo za jego powikszeniem; da tylko, by byo dobrze wywiczone

i dobrze patne. Natomiast trzeba koniecznie rozgraniczy naleycie wadz
l>rawodawczit od wykonawczej i wzmocni; oraz obwarowa dobrze wa-

dz królewsk. Autor jest zwolennikiem tronu dziedzicznego.

Opozycja przeciwko królowi miaa jeiUni tylko punkt wspólny: nie-

*) Str. 62 i 63.

»»*) Str. 107.

***) Str. 110.

*) Str. 1L5.

**) Str. 115.



291

dopuszczenie do wzmocnienia wadzy królewskiej, a naw(!t — jeeli si

uda — osabienie jej. Pod innenii wzgldami, tak spoecznemi jak polity-

cznemi, istniaa w jej onie ogromna rónica. Uwydatniaa si ona coriiz

hardziej w cigu samego sejmu i wreszcie rozerwaa o)óz opozycyjny na

przeciwne sobie stronnictwa. W opozycji spotkay si ze sob trzy gównie

kierunki: republikasko-monowadczy, który dy niejako do rozel)rania

Rzeczypospolitej pomidzy mone familje ; zachowawczo-szlachecki, który

pragn zachowania istniejcego stanu rzeczy, z pewnemi ulepszeniami

do ograniczonemi ; wreszcie reformatorski, który znowu rozpada si na

dwa kierunki: arystokratyczno-reformatorski i demokratyczny. Królewskie

i republika.sko-monowadcze stronnictwa" chciay utrzyma sojusz z Hosj,

czyli — dokadniej mówic — zaleno polityczn Kzeczypospolitej od

ga)inetu petersburskiego, aeby przy jego pomocy doj do swoich celów;

szlacheckie za i reformatorskie stronnictwo wstrzsay z oburzeniem obro
niewolnicz i z niecierpliwoci czekay chwili sposobnej do jej rozerwania.

Przygotowujce si boje opozycji ze stronnictwem królewskiem skom-

plikowaa walka dyplomatyczna rzdu pruskiego, przeciwko despotycznemu

protektoratowi rzdu rosyjskiego nad Polsk. Poniewa król zobowiza si

by przeprowadzi na sejmie przymierze z Rosj w celu dania jej pomocy

zbrojnej w wojnie z Turcj, rzd pru.ski, nieprzyjazny w tym czasie

Rosji i Austrji. postanowi bd co l)d pokrzyowa te plany. Na ósmy

ju dzie, po otwarciu sejmu, 1 3 padziernika, sekretarz sejmowy odczyta

deklaracj ambasadora pruskiego. W niej Buchholtz owiadczy si prze-

ciwko projektowanemu aljansowi pomidzy Polsk i Rosj i, nie sprze-

ciwiajc si powikszeniu wojska, zapewnia, e król pruski chce da
«wszelkie wsparcie i jak najskuteczniejsz pomoc, kocem utrzymania

niepodlegoci, wolnoci i l)ezpieczestwa Polski». Deklaracja ta, omiela-

jca Polalrów do podjca reformy ustroju politycznego, bya waln bitw,

wygran przez rzd pruski. Sprawia ona olbrzymie wraenie. Sympatja

dla Prus zacza szybko wzrasta pomidzy posami, natomiast liczba

zwolenników Rosji stawaa si coraz szczuplejsz. atwo byo przewidzie,

e rosnca opozycja anti-rosyjska uderzy przedewszystkiem na departa-

ment wojskowy i Rad Nieustajc, jako ulegajce wpywowi potnemu
Stackelberga i skadajce si ze stronników rosyjskich.

Skoro wic rozpoczy si rozprawy o powikszeniu wojska, ude-

rzono na departament wojskowy. Uchwala o powikszeniu wojska do stu

tysicy zapada 20 padziernika, departament wojskowy zniesiono 3 listo-

pada. Zaniepokojony Stackelberg wniós protestacj, któr odczytano na

posiedzeniu w dniu 6 listopada. W nocie tej zaznaczy, e imperatorowa

«nie bdzie moga patrze na najmniejsz odmian konstytucji z r. 1775,

tylko jak na gwacenie traktatu. > O ile deklaracja pruska przeja radoci
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Cliy nnnwl. o lylo nota Slackolberga oburzya .co w najwyszym stopniu,

/dawao si pows/Oflmio, ze al.jans z Prusami prowadzi do odzyslcania

niepodle;.foei politycznej, przymierze za z Moskw krpowao i upoka-

rzao tylko l*olsk. Nic wic dziwnego, e opinja publiczna zwolenilikom

Prus dala nazw patrjotów; tych za, co sprzyjali Moskwie, nazwaa
pogardliwie p i e c z e n i a r z a m i. W obec tego, druga deklaracja pruska

'

z dnia 20 listopada, zachcajca, aeby Stany nie ustpoway od uchwa-

lonej ustawy i nie oglday si na dawn g\varan(;j, «która nie moe
stawa si przeszkod Rzeczypospolitej ku ulepszeniu formy rzdu swo-

jego,* bya drug waln bitw, któr rzd pruski wygrywa. Dnia 10

grudnia utworzono Deputacj dla spraw zagranicznych, wyczajc w ten

sposób te sprawy z zawiadomienia ^ady Nieustajcej. Odcito wic drugi

konar instytucji, na kt(')rej wspieraa si przemoc moskiewska. Wreszcie

przypuszczono szturm do samej Rady Nieustajcej i dnia 19 stycznia J789

r. runa ona, zaledwie przez 1. 1 gosów otwarcie broniona.

Uchwaa, ustanawiajca sto tysicy wojska, wywoaa dwa wane
gosy, które zasuguj, aeby duej nad niemi zastanowi si.

Pierwszym gosem jest broszura nieznanego autora*) p. t. «l*oparcie

Uwag nad yciem Jana Zamojskiego z roztrznieniem pism, które si

z ich powodu zjawiy* (Koku J 788).

Czytajc dzieko to, z jednej strony dziwimy si temu, e nie zwró-

cio ono dotd naleytej uwagi na siebie ; z drugiej za strony podziwiamy

t wolnomylno, która w spoeczestwie polskiem ku kocowi XVIII w.

coraz czciej i coraz powszechniej zaczynaa si przejawia.

Autor, wychodzc z tej zasady, e «bd i gupstwo ukuy dla na-

rodów kajdany; nauki, rozum i prawda skruszy je potrafi,* **) zaczyna

rozpraw swoje od wychowania modziey i wypowiada bardzo wiele

uwag rozsdnyci. Dziwi si, e we wszystkich krajach wychowanie mo-
dziey pozostawiono duchowiestwu t. j. « ludziom niemajcym ani woli

ani zdatnoci do rozwikania rozumu ludzkiego ; osobom, których jest za-

miarem wiato jego przytumia, aby nieowieconych atwiej pod sw
ujarzmi wadz.* ***) Co do wychowania [jci eskiej, wypowiada tak

zdrowy i postpowy pogld, e nie mog oprze si pokusie, aeby nie

przytoczy caego tego ustpu

:

«Ta pe, obraalna pod wszystkiemi ziemikrgu strefami, pod m-

*) Sam autor podaje nastpujco szczegóy biograficzne o sobie : skoczy szkoy,

przebywszy w nich lat siedm, 1 odby popis z powszectinej filozofii (str. 12); przekona

sio nastpnie, e jest nieukiem penym prónoci, i sam wypenia swoje wyksztacenie

(str. 13), mia dziesiciu synów (str. 75).

**) Str. 5.

***) Str. 10.
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c/y/n jc/y jnrznifm. Czowiek d/.iki i'()l)i z swej lowai/ys/ki niowolnika
;

A/jalyk za/drony ma kt)l)iely za narzdzie swych roskosz luhicznycli.

Eiiropc^jczyk wypolerowany, clio si tej pci nieco wicej poWaa zdaje,

postpiijc z ni sposobem uczciwszym? My Tolacy, co si Francuzów

chepiemy dwornoci dla pogowia, wlewajc mu tylko smak do zabaw,

igrzysk, mód, strojów, lub do nauk miakich, niepokazujcmy mu wz,t,'ard

istotn, umaskowan pozorem ulegania i grzecznoci? Jak korzyt- ocze-

kiwa mona z wychowania dawanego szlacheckim panienkom? Matki

próne, rozsypane, czstokro wystpne mog li nauczy swe córki pra-

wide cnoty i skromnoci? Hów^ne dla tej pci lidjej nieszczcie, gdy

porzucona bdzie zakoimicom, adnej wiadomoci niemajcym, oddzielonym

od wspoecznoci, kótliwym, lekkowiernym, zabobonnym i napenionym

przesdami zgromadzenia swego. W tych dwóch szkoach nie uformuj

si zaiste dobre o)ywatelki, matki czue, ony zdolne zjedna so)ie sza-

cunek i zastanowi serce swych maonków. Caa edukacja panienek, prze-

znaczonych do ycia na wielkim wiecie, koczy si pospolicie na tacu,

muzyce, strojach i skadzie ciaa czstokro wymuszonym. A do tego

prawida tej drugiej edukacji s sobie wcale przeciw^ne. Fleligja zakazuje

modej panience kocha wiat i jemu si podoba, kiedy z drugiej strony,

wszystko, czego si uczy, ma za cel podobanie si wiatu. Wpaja si

w nie zazwyczaj, e ich honor zawis na w^stydzie, skromnoci, a miano-

wicie na zachowaniu niewinnoci, a przeciwnie ch, któr w nich wznie-

caj do strojów i umizgalstwa, zdaje ich wzywa do porzucenia tej skro-

mnoci i niewinnoci tyle zachwalanej.* *)

Wykazawszy znaczenie spoeczestwa dla czowieka i jak jest pra-

wdziwa wolno, autor zapytuje: «Moe1i nasz naród t si zaszczyca

wolnoci, kiedy ledwie dziesita cz jego onej uywa, a reszta w ha-

niebnej dla czowieczestwa jczy niewoli? l^rawodawcy! jeeli moc kraju

waszego chcecie powikszy d rzuci z siebie sprone przemocy cudzej

jarzmo, dajcie w^olno poddanym: gdy ich uczynicie obywatelami, dacie

im Ojczyzn, która dotd nie matk lecz okrutn bya macoch ; a nie-

zawodnie znajdziecie w nich si, na odparcie najogromniejszej potgi.

Prawo, co caemu nie suy spoeczestwu, sprawiedliwem by nie moe,
gdy nie wie rk tym. którzyby si na gnbienie sabszych pokusi

chcieli. — Sowem, tam tylko wolno, gdzie w^szyscy jednemu po.sluszni

s prawu.* **) Autor powica dalej uwolnieniu poddanych cay

rozdzia, gdzie wykazuje gwatowan tego konieczno. «^eprezentanci na-

rodu! — wola — wybrani dla polepszenia losu ojczyzny, rozrzewnijcie si

*) Str. 23, 24 i 25.

**) Str. 45 i 46.
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nad ndzn rolnika dohi. W^s/ak lo jcsl c/owick, c/.onck i-odu wasze*,'!)

i wasz najwikszy doliroczyiica ; 1»() jaki('zl)y bez niego wasze i)yo jesle-

stwo? sianie rycerski! suchaj gosu natiu-y, klói-a grono woa na ciehie:

«Nieszczsny czowieczek zacó gnl)isz podobnego (obi(>! Jake wyobraenie

SIwórcy miesz w nim zniewaa? Wszak lo twój bral, jedna kr(;w w jego

si toczy yacli, nie l)ye wprzód cliopem, nime zosla szlachcicem;'

A lym niejednego uczyniy zbrodnie, rozboje, mordy i upieslwa.» O pra-

w^odawcy, którym sawa wieczn ju golujc nagrod, jeeli prawdziwie

dobro kraju kocliacie, uznajcie sw powinnoci poddailstwo z pod jarzma

wielu tyranów uwolni, a dowiadczycie, e niebawem to wynijdzie na

(l(»lii-() wszelkie przechodzce nadzieje. Ustanowilicie wojsko: najznaczniejsza

cz jego z stanu rolniczego ludu skada si bdzie; wymaga od nich

bdziecie mstwa i odwagi; a który kiedy niewolnik te posiada duszy

wasnoci? Jakie ci onierze mie bd pobudki bronienia ojczyzny, kiedy

w niej najsrosz znajduj tyrank? Ows/em bez odporu pi'zejd na

stron pierwszego nieprzyjaciela, gdy rzd jakikolwic^k ich osodzi nie-

dol. A bro Boe, eby na swych uciemiycielów nie podnieli ora. »*)

Samo jednak uwolnienie poddastwa jeszcze nieowieconego, bez nadania

mu ziemi do uprawy, mogoby sprowadzi wane zamieszanie, i dla tego

autor, w celu zapobieenia temu, doradza dwa rodki: «albo niech im (pod-

danym) dziedzice ustpi grunt wieczycie z potrzebnemi do uprawi(;ru'a

onego narzdziami, za stosown do wartoci sum roczn, albo te nie(th

ich panowie swemi zrobi arendarzami, dawszy im sprzty do uprawy

nalene. » **)

Tak wolnomylnoci odznaczaj si zdania autora o wolnoci

druku, o obronie kraju, o podatkach, duchowiestwie i t. d. Przemawia

on za uslanowieniem milicji popisowej i wiczeniem studentów w musztrze

wMjj.skowej po szkoach narodowych. Hadzi uywa onierzy do pracy

produkcyjnej. ^Wiele to bot do osuszenia, dróg do wyprostowania, lasów

do wykorzenienia lub okrzesania i rzek do poczenia w kraju naszym zf)-

staje ?»***) Cieszy si, e sejm postanowi podnie liczb wojska do siu

tysicy i wskazuje ródo do jego opacenia. «Wiadomo — mówi — e
paszczyzna kadego dóbr dziedzica sianowi intrat; poddastwo za nie-

zgodne z prawem czowieczeiistwa, one wyrabia musi dla tych, co na

nie ten srogi woyli ot)0wizek: suszno wic kae, aby dziedzic paci

stanowi, do którego szczególnie poddani nalee powinni, cz korzyci,

któi- mu z krwawym przynosz potem. Mniemajmy wic, e kady dzieii

*) Str. 115—117.

**) Str. 117 i 118.

***) Str. 167.
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tej robocizny, bd rczny bd sprzajny, przynosi panu 6 gr., wszak

kady mi przyzna, i nie jestem surowy kalkulator. Wemy teraz liczb

redni mitlzy jednym a szeci dniami, chocia na niekt(')rycli miejscach

po dni 12 na tydzie robi te nieszczsne bydlta dwunogie; a wypadnie

trzy dni na tydzie, nastpnie zarobi poddany dziedzicowi na rok z. 121-

gr. 24, nieche z tych 124 z. 24 gr. zapaci tylko z. 10 Rzeczypo.spolitej

jako jedynowadnej pani poddanych. Trzy wic miijony poddanych pa-
szczyzn robicych, bo ich przynajmniej tyle w pomiar caej ludnoci ra-

chowa mona, dadz HO miljonów z. przez samycli wacicielów opaca-

nych: owó równa suma, jak autor Zgody i Niezgody*) z dziesitego

snopa wykalkulowa; ot(') i dosy na pac !()<).( )00 wojska.* **)

Drugim gosem wanym jest (i o s poddastwa d o s t a n w
sej mujcy cli.***) Kto jest autorem tego gosu, nie wiemy, ale to rzecz

pewna, e musia do lepszych umysów swego cza.su nalee. W (!osie

tym zanadto silnie przebija si odcie ironji, aeby rzeczywicie mona
byo takowy uwaa jako pochodzcy od poddastwa. l*odajmy jego tre.

Na wiadomo o ustanowieniu stu tysicy wojska, wocianie zatrwo-

yli si, aeby nie obarczono ich nowemi podatkami, albowiem — jak

uwaa (!os — «w kadej potrzebie publicznej na nas Panowie zwracacie

swe oczy, na nas powinno opacania dochodów skarbu zwalacie. » *)

« \)wiedzcie dolarom sumieniem, Panowie, czyli nie my cay pobór za

was pacimy? Wszak wójci nasi dobrze o tem wiedz. Wszak nawet po

wielu miejscach tak nowe przy dawnych rozoono podatki, i cz z nich

znaczna okrawa si dw^orowi. Ale panom wolno wszystko nakaza, nasza

powinno wszystkiego sucha i peni. » *••)

Panowie mówi, e nie nao nowej daniny na wocian. «Lecz gdy

czopowe, mynowe i podobnego gatunku pobory stanowi chcecie

mniemacie, i ten ciar nie my dwiga bdziemy? Podwyszon cen
trunku czyli chop droej nie Ijdzie opaca? Narzucony podatek na

myny, czy w wikszej czci nie bdzie ciop znosi w zinniejszonem

lub podroonem mliwie? Nie jestemy tak ciemni, Panowie! a])ymy nie

znali, e cios, lubo nie prosto przeciwko nam wymierzony, niemniej jednak

nas razi. Na jedno to zawsze wynosi, czy gro.sz nasz ostatni z wasnej

nam kieszeni lub obcej poborca wydrze, .lest to chcie nas omami, abymy

*) Jacek Jezierski.

**) Str. 85 i 86.

***) Str. 289—309. Zbiór mów i pism niektórych, w czasie seymii stanów skon-

federowanyeh w roku 1788. Tom III w Wilnie.

*) Str. 289.

**) Str. 295.
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si cieszyli iiiojona iil.i^a, a w rzeczy samej jest l,o nas przywala; obwi-

nionym w iiiiu' nazwisko ciarem.* *)

Z ironja^ rozpaczliw, ze lak powiedziabym — autor czy autorowie

(Iosu z rezygnacj godz si na swoje poddacze pooenie i pragn

jeno trocli ludzkoci dla siebie. «Nie damy od was wolnoci — niaj

mówi poddani do swoich panów — bo ju nam si zdaje, jako)ymy

do niej zrodzeni nie byli; jakoby nas natura w podlejszym od innych stwa-

rzajc gatunku, was na panów, nas na poddanych przeznaczya. I?rzesta-

jemy na tym stanie w którym i nasi ojcowie yli. lióg to tak podobno

zrzdzi musia. \]o wierzy nie mona, aby ludzie jedni by mieli lak

okrutni, by nad podobnem sobie przewodzili i pastwili si jestestwem

;

drudzy lak nieczuli i podli, aby sami na si kadli jarzmo niewoli. 7,o-

stamy wic na zawsze, kiedy wam si tak podoba, w przeznaczonym

dla nas od natury poddastwie. » **) «Zarzuceni w pogardzie i upodleniu

ostalniem, nie dla siebie zaiste pracujemy, nie dla siebie yjemy. Ten jeden

oddech wa.sny ndznego ycia jake nam drogo przychodzi! Nic nie ma-

jc prawie swojego, jeeli gar licliego ziarna zl)ierzemy, albo nie mu-

simy si niem dzieli z dworem, który najpierwsze do niego ma prawo;

z ksidzem, który si czstki jego za swe usugi duchowne domaga;

z onierzem, który nam bezkarnie wszystko wydrze moe; z poborc,

który nalecej skarbowi daniny nie ustpi ; z ydem nawet, który je od

nas rónemi sposo})ami wyudzi? A po lak licznym podziale nikczemnego

zbioru, ndza nam tylko w reszcie pozostaje. » ***) Pooenie nasze jest

takie, e obojtn jest dla nas rzecz, czy mamy by niewolnikami ob-

cych lub wasnych panów. «Có albowiem nas moe przywiza do tego

kraju i rzdu, który wtenczas tylko o nas pamita zdaje si, gdy nowe na

nas daniny narzuci mu si podoba ?»*)

Jakie s dania (Iosu poddanych? S one czworakie : «Naj-

przód, abycie nam bezpieczestwo ycia pewniejszemi obwarowali pra-

wami, bo sami znacie, jak mao niniejsze przeciwko dzikiemu okruciestwu

nas broni. Powtóre, abycie nam pozwolili w .sdzie jakim dochodzi

sprawiedliwoci, przeciw uciskom i pokrzywdzeniom, wszak i my ludmi

jestemy. l*otrzecie, abycie nam nadali wasno wypracowanego zaro)ku

i zbioru, eby nam go niesusznie przemoc wydrze nie moga, bo to nam

si z przyrodzcMiia naley. \)czwarte, opisa prawami wiele dni paszczyzny

*) Str. 296 i 297.

**) Str. 290.

***) Str. 292 i 293.

*) Str. 294.
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7. jakiego gruntu wyrabia i co paci mamy, )0 d()znaAvane w tej mie-

rze uciliwoci niszcz rolnictwa nasze. Okacie w tym razie, l*anowie,

e gdy o polepszeniu powszeclinego losu mylicie, nie przepomnielicie

(I W'\ najliczniejszej, a jeeli wolno prawd mówi i pochlebi si nieco,

i najuyteczniejszej czstce ludu, kt(')ra jako si do pospolitego dobra

|ii-zvka<la, jak i do jego uczestnictwa nalee powinna*.*)

Przytoczone dwa gosy, popierajc tak gorliwie i rozumnie spraw

wocian, nie byy wcale wyjtkowem zjawiskiem. Przekonywuj nas o t(;m

pomidzy innemi licznie pojawiajce si w tym czasie Uwagi i Myli
z powodu dziea Staszica, pamici .lana Zamojskiego powiconego, które

niemal wszystkie potrcaj o kwestj wociask i daj mniejszego lid)

wikszego polepszenia losu wocian. Przekonywuj nas o tom take zna-

lezione w prywatnej korespondencji Stani-sawa Augusta projekty poprawy

by I u wociaskiego, nadesane w koiicu 17K,S r. i na pocztku 17s') r.

1 tak. Piobert lirzostowski, brat znanego dziedzica Pawowa, mniema, e
*czas ju byoby narodowi pozna, e z uwolnienia chopów kady wicej

poytku odniesie, anieli zatrzymujc ich w poddastwie*, i pragnby

uwolnienie wocian poczy z wyuczeniem ich musztry wojskowej. Ka-

sztelan chemski, Wojciech Poletyo, sdzi jako rzecz najsprawiedliwsz,

« wszystkim ludziom grunta posiadajcym, przyzna wieczyste w caym

kraju posiadanie, zachowujc tylko principale dominium dla wa-

ciciela». da take wolnoci przechodzenia wocian z jednego miejsca

na drugie i zniesienia prawa o zbiegych. Uwaa za potrzebne zabez|)ie-

czy majtek wociaski, okreli powinnoci, ustanowi wójta w kadej

wsi do sdzenia spraw- midzy pospólstwem i nakaza, aeby kada wie

miaa swój magazyn. Nadto «dla wymierzenia ludowi sprawiedliwoci, mo-

naby urzd referendarskl po województwach, ziemiach i powiatach usta-

nowi, który sprawy midzy ludem a panem rozsdzaby, salva ap pe-

a tione w wik-szych rzeczach do relerendar.ca koronnego »."*j

Wikszo podnoszwch spraw wociask nie .sza wszake dalej

nad potrzeb rozcignicia opieki prawnej nad woeianinni i opisanie

dokadne ich powinno.ci. Niektórzy za, jak (ialicjanin, co w maju 17S9 r.

*) Str. 3u2 i 303.

**) Str. 127 i 128 Korespondencja krajowa Stanisawa Augusta z lat 1784 do

1792. Pozna 1872 P. Korzon, oceniaj? projekty naszych reformatorów z koca XVIII

stul, powiada, e nie rozumieli oni wyiazu: „wasno"' wociaska w znaczeniu rzym-

skiego dominium. Zupenie susznie. Lecz Lelewel ju wykaza, e podug teorji prawa

polskiego, nie byo wasnoci ziemskiej osobistej (dominium), lecz wasno wspólna

szlachty lub wocian. Oddanie ziem uywanych przez wocian w wieczyste ich posia-

danie byo jedynie moliw form ich iiwasze/enia z punktu prawa polskiego. Dopiero

kodeks Napoleona wprowadzi do Polski teoretyczne pojcie wasnoci osobistej.

19b
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przysa kr(')lo\vi uoony przez siebie projekt reformy,*) wskazywali do-

piero w odle.ijej przyszoci uwolnienie wocian, po dokonanem poprze-

dnieni icli owieceniu; niektórzy za, jak .lacek .lezi(!rski,**) cliocia

owiadczali si za oswobodzeniem stanu cliopskiego, nie radzili jednak

podnosi tej sprawy w sejmie, albowiem ogó szlacliecki — zdaniem ich

— nie dopuciby jej rozwizania.

Istotnie, w sejmie przez dugi czas nie potrcano draliwej sprawy

wocian. Wprawdzie, król (i listopada (1788 r.), upominajc posów, by

nie zapdzali si bardzo przeciwko Kosji, rzuci szlachcie grone ostrze-

enie, e w poddanycli wasnych najatwiej moe dozna nieprzyjació

najsroszych, ale sowa te nie wywary adnego wraenia. Dopiero kiedy

opozycja wzia przewag nad stronnikami moskiewskimi, jeden z mod-
szych posów, .luljan Niemcewicz, podj si zaszczytnej roli )ronienia

interesu wocian, ilekro nadarzaa si ku temu sposobno. Pierwsze jego

odezwanie si napotyltamy w (hiiu i) stycznia 178U r., kiedy obradowano

nad podatkami. «.Iakickohviek lizplitej podoba si bdzie ustanowi po-

datki — mówi — pierwsza powinna by w stanowieniu ich baczno,

eby byy sprawiedli^vemi, eby równie znoszonemi od wszystkich, eby
im kto wicej od ojczyzny zyskuje, tern wicej do wspierania jej przy-

kada si, eby wieniaków, eby mówi, chop(')W jaknaj bardziej oszcz-

dza *.**-) Kiedy na sesji 26 stycznia ucliwalono podatek tymczasowy (pro

tunc), Niemcewicz wniós, aby podatek ten rozoono na same dwory

szlacheckie, oszczdzajc wocian i rzek przytem, e obron wocian
poczytuje sobie za najwiksz chlub, poniewa nie maj oni wasnych

reprezentantów w sejmie.

Wkr(')tce kwestja wociaska przypomniaa si szlachcie w caej

swojej grozie. Stronnicy hetmana, clicc niejako utorowa drog dla nowej

konfederacji, na czele której stanby Ksawery IJranicki, zaczli szerzy

pogoski o rozpoczynajcym si jakoby buncie na Ukrainie. (Joszono

przylem —• nie Ijez susznoci zapewne — o Moskwa, za porednictwem

duchowiestwa dyzunickiego, wdrownych kramarzy i przechodzcych

onierzy, p(jdburzaa wocian ruskicli. *ogoski o buntach znajdoway

u jednych rzeczywist wiar, u drugich staway si pretekstem tylko do

agitacji. Bya to oczewicie nieszlachetna, niemoralna i niepolityczna

agitacja: nieszlachetna i niemoralna, bo daa si uczu dotkliwie ludowi

wiejskiemu i dyzuiiickicmu, bo posugiwaa si faszem i Idamstwem;*)

*) Str. 128 Korespondencja krajowa Stan Augusta.

"*) Zgoda i niezgoda z autorem uwag nad yciem Jana Zamojskiego r. 1788.

***) Str. 15''. Tora V. Zbiór mów i pism niektóryt-h w czasie sejmu stanów skoii-

federowMuycli roku 1785) — w Wilnie

*) Kh. Kalinka dokadnie opis i smutne i krwawe nastpstwa na Woyniu tych

w znacznej mierze pochych pogosek. Sejm Czteroletni Tom 1. Str. 3t8 do 377.
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niepolityczna, ho moga islotnio wywoa rozruchy diopskie i zamiast

zaszkodzi Moskwie, posuy tylko jej planom.*)

Pomimo e Szczsny Potocki i Adam ks. Czartoryski, posiadacze

rozlegych dóhr na Husi, zapewnili, e o adnych buntach nic nie wiedza,

pose woyski Strojnowski na sesji 19 lutego zaproponowa wydanie

uniwersau do szlachty, wzywajc j, aby przygotowaa si do zbrojnego

wystpienia. Czy Strojnowski istotnie mia na myU pospolite ruszenie

przeciwko wocianom, rzecz jest wicej ni wtpliwa, zwaszcza, e ten

sam Strojnowski w innych okolicznociach stawa w obronie wocian.**)

Wreszcie caa dyskusja nad uniwersaem dowodzia, e miano na myli

Moskw, nie za wocian. 13d co bd jednak, ^Vawrzocki mia suszno,
pitnujc na posiedzeniu 20 lutego wniosek Strojnowskiego sowami obu-

rzenia i przypominajc szlachcie, e «krzywdy chopom czynice si, zwy-

czajnie bunt zbliaj, nigdy za hamowa pospólstwo nie zwyky*. Susznie

powiedzia zwolennikom dwulicowej agitacji: « Potrzeba mówi i czyni

otwarcie, przeciw konm zamierzamy pospolite ruszenie, bo na chopów
tego nie potrzeba !>

Najsilniej agitowano na Woyniu. Tam komisja prowijancka zamie-

nia si w porzdkow i 31 marca uchwalia zorganizowa po miastach

powiatowych milicj. Szlachta nierozumnie przytem odgraaa si prze-

ciwko chopom i gania czynione im ulgi. «Najwiksze wsie ksicia (Stan.

•l*oniatowskiego, podskarbiego litewskiego) — pisa sambelan K^arkowski

do króla, Zwiniacz i Hooniów zaczynszowane, wic hullaj; niech W.
K. Mo wymoe na ksiciu, aby je odczynszowa i na paszczyzn
obróci, a tak i bdzie spokojno i uniknie ksi mowy obywatelstwa

przeciw sobie*.***)

Szlachta woyska dopóty straszya siebie rozmaitemi pogoskami,

dopóki rzeczywistego nie napdzia sobie strachu. Niemajce adnego

zwizku z buntami zamordowanie rotmistrza kawalerji narodowej, Wyle-

yskiego, wydao si wystraszonym szlachcicom pocztkiem buntu

chopskiego. Przeraenie byo ogromne. Stempkowski, w licie do króla 15

kwietnia, dobrze maluje przestrach szlachty i jej gupi, bo wyzywajc
postaw. « Obywateli mnóstwo — pisze — zjechao si do mnie, do a-
bunia, jeszcze przed witami; wszystko to potrwoony lud, i bawi bd.

*) RiisskHJ:t Staryna z 1876 r. (miesic padziernik) ogosia plan Paticmkina

ogoszenia si hetmanem kozackim i wywoania powstania przeciwko Polakom na Rusi.

**) Sn sesji 22 marca 1790 r. Strojnowski upomina si, aeby wocianie w czte-

rech starostwacli na Ukrainie, które przechodziy na wJasno dziedziczn, nie popadli

w poddastwo nieograniczone, chocia jednym z dziedziców mia by Brauieki, do któ-

rego stronnictwa ten pose nalea.

***) Str 110. Koresp. kr. Stan. Augusta.
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n/ .si komonda jaka oczekiwana na Woyniu pokae. O.strono od sa-

nie.uo Wodzimierza po wszy.stkich miasleezkach i wioskach; szubienic

peno i wszyslkiej^o narzdzia. I u mnie jest pilno — dodaje — ale hez

haasów; szubienic nie stawiam, 1)0 gdy si oka winni, to dosy czasu,

a tym sposobem to jeden lud si trwoy, a drugich prawie ucz, by despe-

racja szerzya rozruch wszczty*.*) Aeby uspokoi szlacht, wzmocniono

nowemi pukami woj.sko na V7oyniu. Lkajc si niesusznego przelado-

wania wo.cian, król zaleca Sternpkowskiemu : « naprzód, aby nasze wasne

wojsko, i dawne i nowe (którego w samym Woyniu bdzie wkrótce do

kilku tysicy) zachowywao si w cisej karnoci, a nikogo, mianowicie

chopów", darmo yciem nie uciao ; .secundo, eby te podatki, które

Rzplita kazaa, aby szlachta pacia, nie byy walone na chopów, aby

ich to samo do desperacji nie prowadzio
;
potrzecie, eby te nigdzie nie

robiono suplicium ant judicium.**)

Zalecenia te jednak nie miay wielkiego skutku. Samow^adna szlachta

mcia si okrutnie nad chopami za swój przestrach, którego sprawczyni

gównie sama bya. Uprociwszy dowolnie procedur sdow do tego sto-

pnia, e samo w-iadectw^o oskaryciela wystarczao za dowód, przez

kwiecieii, maj i czerwiec okrótn chost i wieszaniem karaa chop(')w.

Za lada podejrzeniem, spdzano gromady do Dubna, ucka, Krzemieca

i Wodzimierza, a tam « oczyszczano ici ozami z pyu buntowniczego,

najczciej niewinnie; ciko wyol)razi sobie te wszystkie nad podda-

stwem zncania si i tylko pragn naley — pisz z ucka do króla —
aby takie postpowanie nie przywiodo chopów do ostatniej rozpaczy*.***)

Okrótne i dowolne postpowanie szlachty woyskiej oburzao nie

tylko stronnictwo demokratyczne, ale i wielu inych posów. « Marszaek**)

pi.sze Stanisaw August — ubolewa, e tak wiele dzieje si po sdach grodz-

kich**) nieprzyzwoitoci, std e za kadem oskareniem bij i siek

r(')zgami kadego prawie obwinionego, z których ci, co si nie przyznaj,

cierpi mczestwo, czsto niewinne, a midzy temi, którzy z bólu si

przyznaj, jest zapewne wielu bez winy, a jednak id na mier. Taka

procedura przeciwna jest prawu, kl(')re u nas tortury skasowao, i ta rzecz

niemao drczy dusz moje*.***) Dei)utacja, wybrana 26 maja przez sejm

do egzaminoW'ania sprawy o bunty oskaronych, zawiesia wiele dekretów

jako nieusprawiedliwionych. W samym sejmie odezway si gosy nieza-

*) Str. 118. Koresp. kr. Stan Augusta

**) Str. 115. Koresp. kr. Stan Augusta.

***) Str. 38.5 i :^76. Tom I. Sejm czteroletni ks. Kalinki.

*) Stan. Maachowski.

**) Na Woyniu.
***) Str. 379. Tom I., ks. Kalinka.
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(lowolonia. Niorncowioz nie waha si owiadit/yit, /o |)r/y(t/,yii4 l»iinl<)\v

chopskich by ucisk szlachecki. «.Iakie — zawoa na sesji sejiuowc.i

w (liiiii }>0 marca — byy zawsze buntów ukraiskicli przyczyny, co

l)()h(lana, co Tymoteusza Chmielnickiego, co Doroszenk, Niczaja i lyUi

innych przymusio podnosi bro przeciw nieszczliwemu lecz mnemu
i slaomu .anowi Kazimierzowi, jeeli nie ucisk poddanych*.*) Prawda

Ul kua w oczy reakcjonarjuszów szlacheckich. Walew.ski wojewoda sie-

radzki raz ze zoci rzek do Niemcewicza: « Wyrodku! i ty sam dawny

szlachcic za chopami odzywa si odwaasz?!*

Kwestje podatkowe, które czsto przychodziy pod obrady s(\jmu,

jiowizay si niejako ze spraw wocian. Aeby zaradzi tymczasowo

gównym potrzebom, na sesji 26 stycznia uchwalono, oprócz zwykych

podatków, zapaci jeszcze caoroczne podymne. Wówczas to, na wniosek

Niemcewicza i po uwadze Seweryna Potockiego posa bracawskiego, e
narzuci nowe podatki na chopów, byoby to samo, co icli na stepy

moskiewskie lub wooskie \vypdzi z nieodaowan dla siebie i dla kraju

strat,*"'^) postanowiono, aeby ten podatek sami waciciele spacili a nie

wayli si go rozkada na swoich poddanych. Sprawa jednak na tem

nie skoczya si. Na sesji 27 marca posowie Ronowski i Strojnowski

wystpili ze skarg przed sejmem, e wielu dziedziców nie stosuje si do

uchwalonego prawa i dali uniwersau w tej sprawie. Sapieha poszed

dalej i domaga si wyznaczenia kary na nieposusznych. Poparli go król,

Jan Krasiski, Stanisaw^ Potocki, Ad. Czartoryski i marszaek sejmu.

Dyskusja w tym przedmiocie powtórzya si jeszcze 29 marca. Przema-

wiali w interesie wocian: Zieliski kasztelan rypiski i ks. Kossakowski

biskup inflancki. ***) Nastpnego dnia znow^u obradowano w tej sprawie.

Weyssenhof pose inflancki i Micha Zaleski pose trocki owiadczyli si

przeciwko wnioskowi Karasiskiego, który chcia, «aeby poddani przez pa-

nów niewoleni nie byli do pacenia podatków^ i ofiar, na sam tylko stan

szlachecki woonych, aeby zarczy sprawiedliwo w sdach pokrzy-

wdzonemu poddanemu i wystawi mu obroc w delatorze 3.000 grzywien

nagrodzonym.* Mowa Weyssenhofa, pomimo e bya przeciwna wnioskowi

Krasiskiego, brzmiaa przychylnie dla wocian, zdradzaa tylko boja

*) Str. 20§. Zbiór mów i pism... Tom VIII. P. Roman Piat w dzieku: „O li-

teraturze polity.-^znej sejmu czteroletniego (1788—1792)" wymienia dzieo p. t. „Bunty

ukraiskie, ezyli Ukraica nad Ukrain uwagi przez F. Makulskiego 1790 (8-vo, str.

206), ale nie podaje o niem adnych bliszych wiadomoci. Dziea tego nie miaJem

w r§ku. Ks. Kalinka i p. Korzon take nic o niem nie wspominaj. Warto jednak byoby

poda szczegóowsz wiadomo o treci tego dziea, poniewa MakulsKi nalea do

wolnomyliiych i postpowych pisarzy.

**) Str. 116 i 117. Zbiór mów i pism... Tom VI.

***) Str. 135 i 155-160. Tom Vin.
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buntów. cTam odzie iiki/.hm kv/.\\\&/..r lKV>karni(> — konkludowa — jest

e rzecz podobna obitK-ywae sobie nagrodzenie krzywd poniesionych.* *)

/a 1(1 .Abcbal Zaleski z vd\ eneri/j uderzy na przedstawiony i)rojek.

Stra.>^zyl buntami, wspomina rewolucje: w ekonomji szawelskiej i sta-

rostwa wieloiiskiego na mudzi, starostwa stokliskiego w pcw. kowiciiskim,

starostwa borysowskiego w pow. orszaskim. «Zcierpmy raczej — powia-

da — jeli si zdarza, e prawo omylone, poddani przez dziedzica uci-
eni zostan.... uczmy j)ierwej poddanych naszych i)yc ludmi, ni ich

ogosimy wolnemi, inaczej? — niedogodzenie poddanym, szlachcie okn')-

ciehstwo sporzdzim, spustoszenie ojczynie, j«j nieprzyjacioom z naszego

zamieszania przygotujemy korzyci.* **) Za wnioskiem przemówi take
Niemcewicz, a mowa jego naley do najznakomitszych z sejmu cztero-

letniego. «Zwaray — powiada — czem jest stan clilopów u nas; zwamy,
czem jest ta poyteczna, ta szanowna cze narodu naszego. Om miljo-

nów dusz liczymy pod i)anowaaiem [>zpltej yjcych, z tych jeeli wy-
czymy stan szlachecki, stan miejski i ydów, zostaje najmniej sze mi-

l.j<»n(')w chopów, t. j. sze miljonów ludzi, niemajcych bezpieczestwa
majtków swoich, niemogoych si pod opiek prawa ucieka... (idzie

jest kraj na wiecie,' gdzieby prawa stanowione tylko byy dla czwartej

czci mieszkaców* ?... «Wyrzucono mi — mówi dalej — e ja chopom
powróci chc wolno, e cudzoziemskiemi napojony jestem maksymami...

J)odajljym nigdy na inny nie zasuy zarzut jak na ten, e chopów chc
widzie wolnymi, ale wiem, e tak wielka, Lak podana, tak wana od-

miana nie jest dzieem jednego sejmu, e od czasu jej tylko oczekiwa
naley. » ***) Suchodolski popar take wniosek i prosi króla, przypominajc

mu saw Kazimierza W., aby ten znowu przemówi w sprawie wocian.
Król istotnie z popiechem i z gorliwoci zado uczyni tej probie, .lan

Kasiski przemówi take powtórnie, a w powtórnem tem przemówieniu

zaznaczy zmian opinii szlachty w tym wzgldzie «Co dawniej — po-

wiedzia — moe wystpkiem byoby mówi za uleniem kilku miljonów

nieszczliwych a prawdziwie uytecznych ludzi, dzisiaj od was z czuoci
suchane »... *) Czuo ta jednak, co prawda, nie posuwaa si daleko.

Szlachta odrzucia wniosek Krasiskiego, zgodzia si jeno na wydanie

uniwersau. Sprawa o samiwoh; 'm rozrzucaniu podatk(')w przez dziedzi-

ców na swoich podda nycli 'ponowia si jeszcze^ raz na sesji \;i kwietnia

1790 r. z p(nvodu skargi otrzymanej z Ukrainy.

*) Str. 166. Tom VIII.

**) Str. 185. Tom VIII.

***) Str. 208-212. Tom VIII.

) Str. 226. Tom VIII.
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Z Uwag o chopach, pisemka wydanego przez Tadeusza Mor-

skiego kaszlolaiiica lwowskiego z powodii dyskusji w sprawie podatku

protunkowcgo, wiemy, e z gniewem wymawiano (ialicjanom,^ e «]uho

o najgorszych skutkach odmian u siehie doznanych przekonani, lui»o wi-

dzcy, e przy zupenym szlachty zniszczeniu, chop u nich przez niedoj-

rzae l)aamuctwa w coraz wzrastajcej zostaje ndzy, jednake najtiardziej

radz i ycz stanom zgromadzonym wejrze w spiawiedliwo(; i potrzeb

konieczn polepszenia losu stanu wiejskiego w Polsce i okrelenia prawem

onego ol )owizkow. » *) Na to publicysta nasz odpowiada : 'Nie wiem, czy

to jest zarzutem dla (lalicjanów, czyli dla nich pochwal? Te biedne i nie-

szczliwe ofiary nierzdu i upodlenia, w których na ten czas bylimy

i z których dopiero dwiga si zaczynamy, daj — zdaje mi si — oka-

zay dowód wrod/.onej, gorliwej przychylnoci krajowi, który ich od siebie

odczy, narodowi, który ich si zapar; gdy wasnym kosztem wymu-
szon doznawszy pr<')be, gdy mimo strat na tem poniesionych. korzy(^

istotn dla kraju w rozsdnem umiarkowaniu tych odmian upatrujc, y-
cz mu to, w czem widz pewne pomnoenie potgi i sawy. Wielu z nich

maj dobra w *olsce; niektórzy zasiadaj w rzdzie gorliwych prawo-

dawców; interes wasny dowiadczeniem lubo smutnem owiecony, Ime
im da tych odmian ; a ten interes wasny cz do publicznego, yczc
zgromadzonym stanom, rozcign go na kraj cay.» **j Szambelan kró-

lewski jednak nie szed daleko w swycb wymaganiach. «Ale jeeli prze-

kananie — cignie on dalej — i l)lisza skutrów znajomo czyni ich

((ialicjan) obrocami w izbie i przed publicznoci w sprawie stanu wiej-

skiego, jeeli daj widzie ten osodzony, i wadz stanu jednego nad

drugim w pewnych zamknit karbach: oni zapewnie bd najpierwszemi

do sprzeciwienia si czczemu a l)ardzo niebespiecznemu ogoszeniu wol-

noci cliopów, przypuszczeniu ich do rzdu, zniesieniu zupenemu robo-

cizn w caym kraju, oraz wszelkim projektom znoszcym zupenie podle-

go midzy stanem prawodawczj^m, a stanem rolnictwu i industrji po-

wiconym.* ***) Wreszcie, chcc pozyska szlacht dla sprawy polepszenia

doli.wocian, trudno byo przemawia innym jzykiem. Ostrzega wszake
Morski szlaclit, e «prawo przemocy p(')ty tylko trwa moe (jeli jest

prawem?), póki trwa przemoc. Wic aby je zama prawnie i sprawie-

dliwie, do jest niewolnikowi zosta mocniejszym. W towarzystwie ludzkieni

nic nie znaczy podobna umowa, któr w tych sowach zawrze mona:
Czyni z tob umow, której cay ciar dla ciebie, cay zysk dla mnie

*) Str. 76. Przegld dziejów polskich. Cze trzecia Poitiers. 1839

**) Str. 82.

***) Ibid.
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hy ma; któr ja zami, gdy mnie sig pDdoha, a któni ly tlolrzyma

musisz, póki ja zechc.* *)

Uwaga powy;^sza Krasiiiskiego miaa pewp suszno-. Szlaclila za-

rzynaa mikn. Sabo juz oponowaa i)rzeciwko temu, e i ona musi

ponosi- ciar podatkowy. Z ustanowieniem wojska regularnego, tracia

(hiwnc znaczenie rycerstwa i czua Irafnoc- uwagi jednego ze wialycli

ówczesnych pu)licystów, e ^dzi szlachcic nie posiada ziemi, ahy wo-

jowa, lecz aby z niej utrzymywa siebie i sw lamilj.» **) Zgadzaa si

wic paci, dziesity grosz z intraty dóbr ziemskich, nie chciaa jeno

nazwy podatku, ale chciaa, by uwaano to jako dobrowoln i wieczn

oliai-. Wprawdzie, znacznie zmniejszya donioso tego postanowienia,

odr/.ucajc projekt Moszyskiego, kti')ry podawa stale chocia przyl)lione

tylko podstawy do obliczania dochodu; a ucli walajc, po dugich rozpra-

wach. miant)wanie komisarzy, którzyby zajmowali si obliczeniem dochodu

kadej wsi, przewanie na podstawie zd^rzysionego podania ekonomów

i dziedziców, otwieraa drog wpywom nieprawnym. Na lej samej se.sji,

'i- kwietnia, kiedy odrzucono projekt Moszyskiego, 1'oletyo wykazywa

korzyci ekonomiczne i isolityczne nadania poddanym prawa wieczystego

posiadania giunti')W. -

Dyskusja w sprawie podatkowej, wyjaniana licznemi broszurami,

zwr.')cia uwag narodu na wane ródo dochodowe, klóreJ)y mogo przy-

nosi Uzplitej wielkie korzyci, tymczasem suyo jej na szkod. nkiem

tern byy starostwa. Nie daway one nawet tego, co zobowizay si l>yy

dawa t. j. czwart cz docliodów czyli kwart. Natomiast byway one

czsto naj-zdziera przekupstwa. «Za wasne Icraju ytarostwa — woa Sta-

szic — dwór petersburgski cay kraj kupuje... gdyby nie byo starostw,

nie byoljy *oniskiego.» ***) Radzili wic patrjoci zabra je na skarb

publiczny. «Obr.)cenie starostw na skarl) publiczny — zdawano si auto-

rowi Poparcia uwag nad yciem .lana Zamojskiego — tern sprawiedliwsze,

i nie wida — jak powiada —w narodzie tak wielkich zasug, aby przez

osoby szczególne trzymane byd miay.? *) Starostowie jednak, którycli

.lezier.ski naiiczy a 180 w liczbie posów, nie dopucili do tego.

Sprawa podatków wywoaa bardzo wan broszur p. t. « Uwagi

ogólne nad stanem rolniczym i miejskim z powodu przyszej izdu naro-

dowego formy. » **)

*) Str. 81.

"*) Uwagi ogólne nad stanem iolni<^/,ym i niiejskiin z powód i przy.szej rzdu na-

rodowego formy.

***) Str. 156 i 157. Przestrogi.

*) Str. 87.

**) Broszura ta znajduje si przedrukowana w dzielicu: „Konstytucja 3go maja
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Autor, widzc, e na utrzymanie stutysicznego wojska w czasie

pokoju tr':eba -H miijonów, a tymczasem wszystkie podatki wynosz co

najwiw-ej 82 miljoiiów (dawne — 12 mil., nowe 20 mil.j, przychodzi do

l('W() przekonania, e naród albo zgin musi. albo postara si o pomno-

enie swego majtku i swych dochodów. Polska ma wszelk mono po-

wikszenia swego majtku, albowiem «s odogi nietykane od wieków,

które uprawi trzeba, lecz do których uprawy niemasz dostatecznej lu-

dnoci. » *) Trzeba wic pomnoy ludno, ale o potrzebnem zaludnieniu

kraju niepodobna inaczej myle, «jak pod hasem powszechnej wolnoci

i dzielnem zabezpieczeniem majtków krajowego roInika.» **) Konieczn

jest take rzecz, postara si o to, aby miasta byy ludne, gdy w takim

razie zbyt produktów wiejskich wzmoe si, co oddziaa musi na dobro-

byt ludnoci rolniczej. Oprócz tych ekonomicznych wzgldów, sama spra-

wiedliwo domaga si tego, aeby nie uznawa za naród samej szlachty,

która jest tylko «czternast czci onego», i piszc prawa, nie mie tylko

jej jednej na uwadze, lecz zwaa na potrzeb caego ogóu. Szlachta

moga dawniej usprawiedliwia prawo swoje do ziemi niejako istnieniem

ukadu, e broni bdzie kraju od napaci, a za to chopi bd na ni
pracowa. Lecz kontrakt ten zosta zerwany. <~Zerwae go, stanie rycer-

ski! w roku 1772, gdy zapomniawszy obowizków tobie waciwych,

obrony rolników twoich i mieszczan, zostawie bezbronnych upem za-

granicznego najazdu. Gdyby te pracowite obywatelów klasy jakiemkolwiek

w kraju znaczeniem do jego obrony zainteresowane byy, gdyby owszem

lepszej w ssiednich krajach nie upatryway dla siebie doli, czyliby kraj

polski, bez sporu, bez krwi rozlania, z tak atwoci jak si stao, móg
rozszarpanym zosta ?» ***)

« Ustanowiwszy to za niewtpliw, niezawodn, zgoa adnym a a-
dnym sporom niepodlegajc prawd, e kady naród skada si z wszyst-

ki(^li mieszkaców kraju, nie z jednej klasy onyche; e bez wspólnej

wszystkich osób szczególnych pracy, naród si sta monym nie zdoa,

lecz zgin musi; mniemam e ty, który to pismo czytasz, tak jak ja —
powiada autor — przekonanym zostae, i ukad przyszej rzdu narodo-

wego Ibrmy adnego rzeczypospolitej nie przyniesie rzeczywistego poytku,

jeeli wolno osobista, któr wszyscy z prawa natury dzierymy, jeeli

wasno wszelaka, sposoljami prawem cywilnem niezabronionemi nabyta.

1791 r." z Uwagami podawanemi jej twórcom w 1789 r., oraz dwoma póniejszemi teje

konstytucji oeenieniami. Lipsl?. 1865. Jest tu take pi*zedrukowany : „Gos poddastvva

do stanów skonfederowanyeh".

*) Str. 21.

**) Ibidem.

***) Str. 20.
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prawem undamentalnem kademu czowiekowi w narodzie zabezpieczon

nie bdzie.* *) Prócz wic wasnoci osobistej i wolnoci przenoszenia si

z woci jednej do di'ugiej, naley przyzna wieniakom wolno naby-

wania gruntów prawem wieczystem. Obawa, «i jeeliby kademu godzio

si nabywa dobra ziemskie, tedyby podrobniay wielkie imiona,* **) jest

niiesznij. < yczmy owszem sobie, aby nigdy jeden nie dziery tyle, ile

dla slutysicy byoby nadto, zwaszcza, e dzieje krajowe od dwóch wie-

k(')W przekonywa nas powinny, e nierzd w tej ojczynie nie drobnej

szlachcie, ale wielkim panom jestemy winni. » ***) «Wszdzie gdzie z jednej

strony jest wiele wielkich lortun, tam z drugiej wiele wielkiej ndzy by
musi.» *)

Wreszcie autor jest tego zdania, e « wieniak, mieszczanin, sowem

kady osiady obywatel narodu a osiadoci przywizany do swej ojczyzny,

ma prawo naleenia do obrad puljlicznych i tam .skarenia na nierzd,

w który j ludzie przewrotni wprawia zwykli.* **)

W dziedzinie myli widoczny postp

!

Kiedy po trzytygodniowej limicie, rozpoczy si w poowie lipca

1789 r. na nowo posiedzenia sejmowe, wieci o wypadkach w Paryu

zaczy take dolatywa. Musiay one oddziaywa na wraliwe umysy

polskie i rzeczywicie oddziayway. Biskupom ju nie udao si wyj tak

obronnie z zapasów sejmowych, jak to udao si byo starostom. Nun-

cjusz papieski w dwóch depeszach, odradzajc papieowi wystpienie ostre

z powodu zapadych w sejmie uchwa, tak przedstawia stan rzeczy, podug

streszczenia ks. Kalinki. «Wielka cz posów napojona jest faszywemi

zasadami : roznosz je pisemka, któremi kraj zalany ; ze usposobienie dla

bi.skup(')w i kocioa widoczne. 1 tutaj niewiara zrobia znaczne postpy;

ju to nie ci Polacy co dawniej ! Przykad z nad Sekwany zaraa. Polacy

zawsze uchodzili za naladowców Francuzów: dzi pyszni si z tego, e
im daj wzór. I tutaj proponowano francuskie nowoci, ale im si na

czas po cichu zaradzio. Kto wie, czy nie zaczn mówi o zniesieniu kla-

sztorów, dziesicin, anuatów, o skasowaniu trybunau nuncjatury.* ***)

W sejmie najczciej przypomina rewolucj IraiKui.sk .lezier.ski kasztelan

ukow.ski. Na sesji 10 sierpnia a dwa razy [lowoa si na ni. < Strzemy

si — mówi — przykadu Francji dowiadcza-, e tam w rzdzie miarka

*) Str. 29.

**) Str. 34.

***) Ibid.

*) Str 36.

**) Str. 43.

***) Str 472. Tom 1.
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zl»ytku przebrana, do desperacji i ostatniego okróciestwa narcki przywio-

da. » *) « Naród rnincuski — zauwaa drugi raz — od wieków uciniony

zapali si przeciw niesprawiedliwoci, a nasz rozwizej wolnoci i swy-

woli duej cierpie nie bdzie.* **)

(Iosy o potrzebie zreformowania kon.styucJi staway si coraz cz-
stsze, i wreszcie na sesji 7 wrzenia uchwalono w tym celu osobn de-

putacj. Do skadu jej weszo czlerecli ministrów: Ogiski hetman, Ghre-

plowicz, Ignacy 'otocki i Kossakowski, i szeciu posów: Suchodolski.

Moszyski, Dziayiiski, Sokoowski, Wawrzecki i Weyssenhol'. Przewodni-

czcym zosta biskup Krasiski, powaany powszechnie jako gowa kon-

lederacji barskiej. Nie wybrano ani Niemcewicza, ani Jana Krasiskiego, ***)

którzy najgorliwiej bronili wocian w sejmie. Wszake skad depulacji

by dosy pomylny, zwaszcza ze wzgldu na obecno Chreptowicza

i Ignacego Potockiego. Deputaeja wzia si arliwie do pracy i po trzech

miesicach, na sesji 17 grudnia, przedstawia Zasady do poprawy
rzdu w redakcji Ignacego Potockiego. ( Iówna dno tych zasad po-

legaa na zupenem zerodkowaniu wadzy w sejmie, który proponowano
wyl)iera na dwa lata, aeby mie go zawsze w pogotowiu. Oprócz sta-

nowienia praw, sejm mia czuwa nad ich wykonaniem, pocigajc do

odpowiedzialnoci wadze wykonawcze. Zasady, liodujc teorjom lizjo-

kratycznym. przyznaway prawo wybierania posów tej tylko szlachcie,

która posiadaa wasno ziemsk. Bya to ich strona reakcyjna, poniewa
przez to zmniejszay w^ rzeczypospolitej liczlj obywateli politycznie równo-
uprawnionych. Wprawdzie, chciay one za to uzna wszystkich mieszkaii-

ców kraju za obywateli wolnych i równych, oczywicie cywilni tylko,

i zabezpieczy prawa wasnoci wszystkich. Projekt nowy znosi take
liberum veto i konfederacje: atoli wymaga jednomy.lno.ci instrukcyj

poselskich dla praw kardynalnych, zadawalniajc si w sprawach polity-

cznych wikszoci trzech czwartych a w innych ustawach zwyk tylko

wikszoci. Wpyw Koontaja jest widoczny w Zasadach.

O ile stron polityczn Zasad przyjto z poklaskiem w sejmie szla-

checkim
; o tyle ganiono ich stron spoeczn. Projekt uleg wanym w tym

wzgldzie poprawkom, które odebray mu prawie wszelkie reforraacyjne

znaczenie. Wolno i równo zapewniono stanowi tylko szlacheckiemu:

reszcie mieszkaców, którym odmówiono nazwy obywateli, przyznano prawo
wasnoci i przyrzeczono opiek rzdu. W obronie szlaclily czynszowej

*) Str. 1<)4 Tom X. Zbiór mów i t. d.

**) Str. 167. Tom X.

***) Dziad poety Zygmunta

20*
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wystpio stronnictwo tylko liotmaskie, ale i jemu o co innego chodzio

jak o interes gminu szlacljeckiego.

l'omimo to wszystko, myl posuwaa si coraz dalej w kwestji wo-
ciaiiskiej. Odezway si nawet gosy za udziaein wocian w reprezentacji

narodowej. *) l'osowie przyjmowali skargi od ludu wiejskiego i wytaczali

je przed si\jmem. **) Komisjom porzdlvowym cywilno-wojskowym, które

uchwalono w listopadzie, nadano ustaw, która pomidzy innemi czynno-

ciami polecaa opieliowa si woci.-uiami, doglda, aby plebani zajmo-

wali si ich nauk po szk(')kach, aby dziedzice dawali utrzymanie ubogim

ludziom, którzy styrali swe siy, pracujc na icli roli. 1 rzeczywicie ko-

mi.sje le, przynajmniej znaczna ich cz, uwaay za swój obowizek

opiekowania si mniej lub wicej losem wocian. **•')

Zasady do popraw y rzdu, uchwalone z poprawkami przez

.sejm, nie byy adnem prawem, adn ustaw, jeno wskazówk, w jakim

duchu i w jakim kierunku ustawa konstytuctyjna miaa )y napisana. I dla

tego te po czci deputacja nie bardzo bronia wniesionego projektu.

Hobiono jej take zarzut, e nie spieszya z ])rac swoj. Czy powodo-

waa si ona w tem jakiem rozumowaniem, nie wiem ; ale rzecz to prawie

pewna, e zwoka bywa korzystn, kiedy wiemy z góry, e przedstav,nona

*) „Mówi — powiada autor Uwag ogólnych nad stanem rolniczym i miejskim —
o projektowanym w tym czasie, przez wielu czcigodnych ludzkoci ucinionej obroców

udziale repreEentaeyj dla stanu chopów w zgromadzeniu sejmowem Radz ci przyjaciele

ludzkoci, aby chopi ju teraz, skoro za wolnych prawem eywiluem uznanemi zostan,

mieli reprezentantów stanu swojego"'. (Str. 88). „Z ochot do uczestnictwa samowadnoci

narodu powróeony mie dano lud wiejski: ale najgorliwsi a rozsdni, wzgldem stanu

wiejskiego, przestawa musieli na tem, aby wocian, usuwajc opiek prawa z pod

przemocy, zbliy jak najrychlej do odzyskania take swobód obywatelskich". (Str. 111

i 112. O ustanowieniu i upadku konstytucji 3 maja. Lwowskie wydanie Ksigarni

Polskiej).

**) Npd. Na sesji 13 kwietnia 1790 r. Kublieki popiera dwa memorjay, wnie-

sione przez wocian dóbr Stoowicz i dóbr Swiniary przeciwko uciskowi posesorów. Sejm

poleci marszakom zaleci komisjom cywilno-wojskowym, by nie pozwalay krzywdzi

wo-cian.

***) Patrz artyku p. Korzona: „Komisje porzdkowe eywilno-wojskowe wojewó-

dzkie i powiatowe w latach 1790— 1792. (Ateneum, marzec, 1882). Ma si rozumie ko-

misje te pilnoway przedewszystkiem interesu szlacheckiego, lecz uwaay take za obo-

wizek opiekowa si nieco wocianami. I tak ukarawszy nieposuszestwo wocian

dworom w starostwie Garwoliskiem i Czerskiem (trzeba przyzna, e bez zwykego w ta-

kich wypadkach okróeiestwa), komisja w doniesieniu swojem królowi o wykonanym wy-

roku dodaa: „Leez Najjaniejszy Panie! pozwól aby ta magistratura przypomniaa t
cz ludu ojcowskiemu sercu: podczas lustracji 1789 r. sejm kaza lustratorom spisa

krzywdy gromad: lustratorowie to dopenili; oddali Komisji Skarbowej; rok schodzi

1791, a Komisja Skarbowa adnego w tym kroku nie czynic, zaniedbaniu krzywdy

wocian starostw ziemi naszej oddaa". (Str. 445).
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sprawa napotka trudn do zwalczenia opozycj. W samej rzeczy, im sejm

trwa duej, tem stawa si powolniejszy dla wielu rzeczy, na które po-

cztkowo zyma si ogromnie. Wpywao na to wiele przyczyn, ale nie-

zawodnie jedn z njsilniojszych bya rewolucja francuska. Dowodem tego

rozwój sprawy mieszczaskiej. Dosy przeczyta mowy i dokumenty, do-

tyczce tej sprawy; dosy zastanowi si uwaniej nad agitacj, która

rozwina si w tej sprawie, aeby powzi stanowcze przekonanie, e
rewolucja francuska odegraa w niej wan rol bodca moralnego.

Zreszt, inicjatorowie i agitatorowie tej sprawy sami to wyranie wska-

zywali, powoujc si czsto na przykad rewolucji francuskiej.

Rozprawy sejmowe o podatkach miejskich poruszyy take stron

polityczn znaczenia miast w Rzeczypospolitej. Uczyni to ze zwyk sobie

pochopnoci Juljan Niemcewicz w dniu 13 padziernika. Kiedy odpowia-

dajc mu, Suchodolski wspomnia rewolucj dusk, w której mieszczanie

przyczynili si do powikszenia wadzy króleAvskiej, Kublicki wskaza na

rewolucj francusk i wcale oddmienne jej skutki. Mowy te nie prze-

brzmiay daremnie, tembardziej, e poza sejmem znaleli si ludzie, którzy

energicznie zajli si t spraw. Byli to Koontaj, jego prawa rka ks.

Franciszek Jezierski, prezydent miasta Warszawy .Jan Dekiert, adwokaci —
Mdrzecki i Fr. Bars, bankier Kapostas, prawnik Trbicki, Rafaowicz,

Paschalis i inni.

Ks. Franciszek Jezierski, Wulkan gromów kunicy Koontajowskiej —
jak si wyraali o nim Wolski i Turski — zasuguje na blisz z nim

znajomo.

Jezierski urodzi si w 1788 r. i pochodzi ze szlachty ukowskiej.

Zycie jego byo w modoci dosy burzliwe. Ojciec chcia go poprowadzi

swemi lady i zrobi prawnikiem. Ale zawód ten nie podoba si mo-
demu czowiekowi: jemu umiechaa si wojaczka, pena wrzawy, swo-

body, hulanek. Przesyciwszy si tem yciem i straciwszy majtek, wstpi
do zgromadzenia Misjonarzy w Warszawie. Odtd, pracujc nad sob
i czytajc wiele, zacz wicej myle o spoeczestwie, anieli o sobie.

Po ukoczeniu seminarjum, zwiedzi Wochy. Wróciwszy do kraju, przez

czas pewny pomaga Naruszewiczowi do zbierania i porzdkowania ma-

terjau historycznego. Nastpnie otrzyma kanonj w Kaliszu i zasyn
tam jako wymowny kaznodzieja. Komisja edukacyjna, chcc zuytkowa jego

zdolnoci, powoaa go najprzód na rektora szkoy akademickiej w Lublinie

a nastpnie na wizytatora generalnego szkó. Rycho jednak narazi si

swoj prawdomównoci, która bya wybitnym rysem jego charakteru,

i straci posad. Powoany w 1785 r. czasow^o na bibliotekarza w Kra-

kowie, dozna tam niesprawiedliwoci i tak jak Koontaj przeniós swoje

czynno na inne pole.
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Wybrany prze/, k;i|)itiUc krakowsk na deputata do Iryltiiiiau ko-

ronnego, osiad w Warszawie, a podzielajc polityczno-spoeczne jirzeko-

nania Koontja i zostajc z nim w^ zayoci od czasów jeszcze krakow-

skich, zwiza si z nim ponownie wzami cisej przyjani i pracy pu-

blicznej. Wymowny, dowcipny, piknym i pynnym stylem wadajcy,

,

krzewi on sowem i pi(')rem nowe zasady rewolucyjne, których sta si

arliw^ym zwolennikiem. Prawdom(')wno nadaa im pewn jaskrawo.

Przewodzi on w klubach, które za przykadem Parya zaczto formowa
w Warszawie i wyjania tam kwestje polityczne i spoeczne.*) Dzieko

opata Sieyes'a o stanie trzecim spolszczy i pomidzy mieszczanami roz-

powszechnia.

Fr. Jezierski by podnym pisarzem. Wiele rzeczy pisa na wspók
z Koontajem, przynajmniej ten ostatni czsto podsuwa mu myli i wy-

gadza styl ; dla tego te przez dugi czas przypisywano niektóre jego

dziea Koontajowi. Jezierski by publicyst we wszystkich swych utwo-

rach, tak w powieciach czyli raczej przypowieciach ((loworek — 1789

r. i Rzepicha — 1790 r.), w których walczy przeciwko monowadztwu,
jako te w znakomitej satyrze na rzd i porzdki polskie.**)

Przytocz tu pierwsze jej stronnice, poniewa pozwala nam wejrze

w gbie przekona radykalnych owego czasu, a przytera jest mao znana

naszemu ogóowi.

,
Pytanie. Jaka jest posta polityczna Polski?

Odpowied. Polska jest Królestwem. Bezkrólewiem, Rzeczpospolit.

P. Kto stworzy Rzeczpospolit?

O. Przywileje i nierzd.

P. Kto trzyma wadz prawodawcz i wykonawcz w Rzeczypo-

spolitej ?

O. Król, senat i rycerstwo, trzy stany a jeden szlachcic.

P. Król jeste szlachcicem?

*J „Byy istotnie w stolicy trijemne zebrania elisceiitryeznyeh opinii patijotów

i rozprawiano tam w materjaeh spoeezno-politycznycli o prawach czowiel^a, o potrzebie

zrównania stanów i wyrzucenia nawet wyrazu stan z narodowego sownilia, a nadania

wszystkim bez wyjtliu na ziemi naszej yjcym nazwy obywateli Wreszcie zaledwo nie

wszelkie rónobarwne utopje rewolucjonistów francuskich rozbierane tam byy. Sana
nawet konstytucj 3 maja i inne ustawy z ni cznie i przez sejm uchwalone, uwaano
jako wypadki tymczasowe, przygotowujce tylko umysy do wyszej doli dla caej spo-

ecznoci : w tych zebraniach najczciej przewodzie mia ksidz Jezierski, powiernik

Kt)ontaja i prawa jakoby j.go rka". Str. 40. Wspomnienia z r. 1788 po 1793.

**) Tytu jej peny: „Katechizm o tajemnicach rzdu polskiego, jaki by okoo
r. 1735 napisany przez J. P. Sterne w jzyku angielskim, potem przeoony po fran-

cusku a teraz nakoniee po polsku w Samborze w Drukarni Jego Ces. Król. Apost.

Moci. Roku 1790 — 10 stycznia.
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O. .lest.

P. Senator jeste szlachcicem ?

O. .lost.

F. Tose jeste szlachcicem V

O. Jest.

P. Wic te wszystkie trzy stany s tylko jednym szlachcicem?

O. To jest tajemnica nigdy niepojta rozumem, e Rzeczpospolita,

nie majc tylko jeden stan szlachecki do swojego rzdu, przecie z tego

stanu zrobia trzy stany tak cudownym sposobem, jako i to, e z jednej

króla pojedynczej osoby ma take jeden stan zupeny.

P. Wszake z tego daje si widzie, e cay majestat rzdu polskiego

jest tylko rzeczpospolit szlacheck?

O. To jest jawna pewno, e w narodzie polskim kto nie jest

szlachcicem, nie moe by czowiekiem.

P. Jake, czyli prawa natury i wasnoci mog si odmienia przez

konstytucj rzdu polskiego?

O. (idzie idzie o powag stanu szlacheckiego w 1'olszcze, tam

wszystkie takie proste i drobne prawa jako prawo natury i wasnoci

ustpowa musz.

P. Chop rolnik w Polszcz nie jeste czowiekiem?

O. Zapewne, nie jest.

P. A jake kiedy on ma dusz i ciao i jest tak osob z przyro-

dzenia jak szlachcic?

O. Chop w Polszcz nie ma tylko przymioty duszy i ciaa, ale za
osoba jego nie jest czowiekiem, ale rzecz wasn szlachcica, który bdc
panem jednowadnym chopa, moe go przedawa i kupowa, obraca

na swój poytek, tak jak bydo przedaje si folwarkami i z opisami in-

wentarzów.

P, Mieszczanin czyli jest czowiekiem?

O. Mieszczanin nie jest zupenym czowiekiem, ale jest poredniczem

jestestwem midzy czowiekiem szlachcicem a nieczowiekiem chopem.

Mieszczanin, mówic jzykiem teologji, jest substantia incompleta.

P. W czeme mieszczanin podobny do szlachcica?

O. Co do majtku, wygody ycia, edukacji, jest ze wszystkiem jak

szlachcic, i szlachcic si nie róni od niego w tej mierze, tylko orderami,

herbami i mundurami wojewódzkiemi, nawet szlachcic kania mu si, po-

trzebujc pienidzy poyczy.

P. Czeme mieszczanin zblia si podobiestwem do chopa nieczo-

wieka w Polszcz?

O. W tem, e mieszczanin nie moe posiada wszystkich wadz

ozdabiajcych natur czowieka.
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]\ A to dla czego?

O. Bo mu prawo przeszkadza, i lak naprzykad nie uioze dostpi
pewnych slopniów powoania w religji, bo jemu prawo zakazuje \)yv.

opatem zakonnym i biskupem dyecezji ; nie moe mie cnot\ mstwa, bo

jemu nie wolno by oficerem : nie moe radzi swej ojczynie ; nie moe
by gospodarzem rolniczym, Ito mu zakazane dziedzictwo ziemi ; sowem
urodzenie mieszczanina w Rzeczypospolitej nie ma ani stanu, ani jest

w rzdzie obywatelstwa.

P. Tak rzecz w Polszcz nie musz by mieszkacy w polskich

miastach ?

O. Mieszkacy w polskich miastach powinni tak si uwaa, jak

miasta krajowe. Miasta skadaj si z nazwisków swoich i z gruzów,

a mieszkacy ich s okryci zaszczytami praw dawnych, pogard usta-

wiczn od szlachty i uciskiem od starostów.

P. Kto pierwsze potrzeby kramarstwa, rzemiosa i szynków zastpuje

w tak obszernym kraju?

O. ydzi, poniewa wzgldem ich liczby, ledwo jest dziesita cz
narodowych osób, coby si tern bawili.

P. Co jest przyczyn tego ?

O. To, e wszystkie kramarstwa i rzemiosa s rzecz tak zakazan
szlachcie przez powag ich stanu, jak s zakazane grzechy przykazaniem

boskiem i prawem natury. A e profesje ycia miejskiego s tak wzgar-

dzone, ydzi majc dowcip przewrotny, podo i wytrzymao w ohydzie,

zastpuj stan miejski z atwoci.
P. Wic traci szlachcic zaszczyt swojego stanu, gdy jest uytecznym

spoeczestwu przez swoje rzemioso albo kramarstwo?

O. Tak jest, poniewa w Polszcz nie tak ponione zodziejstwo

i szalbierstwo, jak kramarstwo lub rzemioso.

P. Zdaje si, e z takich przyczyn powinienby stan szlachecki by
najndzniejszy ?

O. Powinienby Ijy najbogatszy, gdy stan szlachecki w Polszcz

jest to samo, co jednowadny monarcha na tronie.

P. Objanij to wyraniej.

O. W Polszcz szlachcic jest dziedzicem ziemi, jest jednowadnym
panem, nie majc nad sob zwierzchnika, tylko prawo, które sam sobie

stanowi -i którego nie sucha, kiedy mu si podoba, majc z niem podufao
zwyczajn jako ze swojem wasnem dzieem.

P Kto stanowi podatki?

O. Stan .szlachecki nakazuje podatki, wypaca za ich chop, mieszcza-

nin, yd i ksidz, bo jake sol)ie samemu ma podatki nakazywa; jeeli

co da, to si nazywa ofiar, aby bya rónica panujcego od poddanych.
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P. Có wicej ma stan szlachecki?

O. Slan szlachecki josl posiadaczem fl(')l)r królewskich, dóhr prawem

kaduka spadych, dó[)r przez prawo konfiskaty zahranych: sowem król,

panujcy przez powag dostojestwa, wszystko powinien rozdawa, a stan

jednowadny szlachecki zal)iera.> *)

Tak samo dowcipnie i trafnie Jezierski okrela wadz kndewskri

i wadz hetmask, sdy, wolno i równo szlacheck, wreszcie przy-

pafloci Rzeczypospolitej.

«Kraj polski — powiada satyra — rzadko ciep[)i przypadki nie-

szczcia pochodzcego z natury, niemasz szkodliwego trzsienia ziemi,

rzadko kiedy si trafia powietrze, gód jest nieznajomy, wojna niepodo-

hiestwem.

P. Jakto wojna jest niepodohiestwem?

O. Bo choby wzito Polakom Prusy, cz Maopolski i cze Litwy.

to te wszystkie zabory sta si mog bez wojny, bez rozlania krwi i bez

odwiedzenia kurka u flinty.

P. Jakie Rzeczpospolita ma przypadki nieszczcia?

O. Ma swoje w^asne. oddzielne od innych narodów, jako to : Hez-

kr(')lewia. konfederacje, elekcje, poparcie elekcjów, pacyfikacje, amnesije;

temi ukadami swego rzdu tak si zmorduje i osabi Rzeczpospolita, e
jej to wystarczy za trzsienie ziemi, za powietrze, za wszystkie skutki

szkodliwej wojny.* **)

Wreszcie autor koczy swoje satyr wyznaniem wiary rzdu pol-

skiego, uoonem na wzór modlitwy: «Wierz w Boga.»

Kwestja równoci politycznej mieszczan ze szlacht bya dla Jezier-

skiego kardynaln. «Potrzeba — pisze w 1790 r. — aby stan szlacliecki

z stanem miejskim mia równ powag prawa w majestacie wadzy pra-

wodawczej i wykonawczej.****) Dla pospólstwa ^-to jest osób nieposia-

dajcych dziedzictwa tylko wasne siy,» da jeno opieki prawa. Kiedy

sejm szlachecki zacz obdarza hojnie mieszczan bogatych nobilitacjami.

Jezierski w dzieku p. t. «(Ios naprdce do stanu miejskiego* przestrzega

mieszczastwo, aeby si nie dao uwie tym nowym fortelom szlache-

ckim, obawiajc si, aeby szlacita. pozbawiwszy stan miejski wydatniej-

szych przywódców, nie osabia tem ruchu w^szcztego w sprawie mie-

szczaskiej.**)

*) Str. 1-5.

**) Str. 10 i 11.

***) Jarosza Kutasiskiego, herbu Dboróg, szlachcica ukowskiego, uwagi nad sta-

nem iiieszlaeheckim w Polsce (1790 r ).

*) Czy szlachta istotnie powodowaa si zamiarem podobnym, naley wtpi,
zwaszcza, e pomidzy szlacht odzyway si take gosy przeciwko szafowaniu nobi-
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KoonlaJ i .Ic/ier.ski podejmowali walk o prawa polilyn/nc mieszczan

y. poc/iicia sliis/iioci tej sprawy, ze zrozumienia potrzeby pomnoenia
liczby czynnycli obywateli Rzeczypospolitej, chocia sami ani przez uro-

dzenie, ani przez zawód do stanu miejskiego nie naleeli. Byli jednak

i w stanie miejskim ludzie, którzy z ca samowiedz dyli do odzyskania

iilraconycli swych praw. I naley zauwaa, e ci rzeczywicie przedsta-

wiciele stanu miejskiego, tacy Dekiert, Mdrzecki, Hars. Kapostas. 'JYebicki

chocia z urodzenia szlachcic, brali si do rzeczy praktyczniej i popierali

prawa mieszczan nie tyle \vywodami teoretycznemi, ile powoywaniem
si na przeszo, na historj. na posiadanie dawniej a zapomniane pó-

niej prawa.

rowa!.,'H Jana Dekierta, prezydenta miasta Warszawy, bya wielka

[)omidzy mieszczastwem. Hez pomocy jego, o wiele trudniej byoby po-

ruszy mieszczan do czynne^^o wystpienia. dania jego byy bardzo

umiarkowane, chodzio mu gównie o usunicie jurysdykcji starostów nad

miastami i o reprezentacj. *)

Do wydobycia wiadectw • historycznych, jakiem byo dawniejsze zna-

czenie stanu miejskiego w Rzeczypospolitej, najwicej przyczyni si Adam
Mdrzecki. z powoania adwokat. Ogosi on w tym przedmiocie kilka

dzie drukiem, a jedno z nich (frawa miast polskich do wadzy prawo-

dawczej, wykonywujcej i sdowniczej), przedstawione depulacji sejmowej,

suyo \v sprawie mieszczaiiskiej jako gówna podstawa jej prac. Mdrze-

litacyj (gos posa wikomierskiego, Tadeusza Kociakowskiego, 9go listop. 1790 r.).

Czy nie suszniejsz bya uwaga korespondenta z Warszawy do „Mercure Historiquc et

Politiue" w Brukseli, który 9 grudnia 1790 r. pisa, e za kady dyplom szlachecki

pacono 500 dukatów, a za kady dyplom indygienatu lOOO dukatów, i e z tego po-

wodu sejm je mnoy?
*) W zbiorze mów i pism niektórych w czasie sejmu stanów skonfederowanych. —

Roku 1790 w Wilnie — by wydrukowany list Jana Dekierta prezydenta miasta War-

szawy do J. W. Stanisawa Maachowskiego d. 3 padziernika 1790 r. w wilj mierci

tego Dekierta pisany. Prawdopodobnie, nazwisko Dekierta figurowao dla spopularyzo-

wania tylko listu. „Mówi powszechnie — powiada ten list — e kogo Pan Bóg chce

kara, tego zalepi. Daj Boe ! aby Rzplita nie znalaza si nigdy w takowym przypadku

!

Ale zdaje si§, e nie chce widzie, i stan jej teraniejszy powinienby j uczyni bar-

dziej wzgldn na mieszczan dla tego samego, aby si kraj zamóg w wJasny majtek...

Daj Boe! ebym by faszywym prorokiem, eby desperacja nie zapdzia mieszczan do

wynjagania kiedy daleko wicej nad to, o co teraz pokornie tylko prosz. Jeeli Rzplita

miast nie zapomoe, a wedug swoich potrzeb podatkami ich okada bdzie musiaa,

natenczas lud zniszczony wpadnie w ndz, nie nie da, bo nie nie bdzie mia do dania,

nie da Rzplitej, od której jest teraz wanie jakby wyczonym. A jeeli go moc uzbro-

jon do tego bdzie przymusza, daj Boe! aby nie spotkao to was przez rozpacz, co

spotkao szlacht francusk od zapdów ludu zbyt ucinionego, i eby si nie spenio

owo sowo Boe: e ten bdzie poniony, kto si wywysza." (Str. 330 i 331).
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ck\ wykaza, o a do inicn.i Zyginuiila Aiij^nsta miasla iray udzia

w prawodawstwie, w uchwalaniu podatków, w elekcji knilow: (> mie-

szczanie mieli prawo naliywania dóbr ziemskicli: e szlaclita nie odgra-

dzaa si tak szczelnie od mieszczan, jak to w póniejszych czasach ro-

bia. Medrzeckiemu mia pomaga w prac-y P'ranciszek IJars, take prawnik

warszawski, kt(')ry w póniejszym czasie wydatn rol odegra na arenie

politycznej.

Oprócz wymienit)nych, w^ane usugi oddali sprawie mieszczaskiej

.ldrzej Kapostas, który agitowa take w bardzo wanej spra^vie zaoenia

banku narodowego, i Antoni Trl)ieki, przyjaciel Koonaja. prezydent

klubu konstytucyjnego i autor wanego prawniczego dziea, *) we wstpie

do którego domaga si rozszerzenia praw na wszystkie stany i polepszenia

losu wocian.

Nie zadow^olniono si jednak sam propagand: postanowiono poru-

szy miasta i skoni je do czynnego wystpienia. W tym celu zaproszon<i

miasta koronne i litewskie. ae])y kade z nich przysao po dwóch dele-

gatów do Warszawy w kocu listopada 1789 r. Sto czterdzieci

jedno miasto odezwao si na ten okólnik i przysao 269 deputowanych.

Vo wzajemnem porozumieniu si, podpisali oni w dniu 24 listopada < Akt

zjednoczenia miast,» w celu odzy.skania utraconych praw. «Rozwaywszy
— powiadaj w Akcie — prawa tak szczególne miast, jako te ogólne

caemu stanowi naszemu miejskiemu suce, zostalimy przekonanemi,

jak wzgldnym, w czasie najwyszego potgi swojej stopnia, by rzd

krajowy na los stanu miejskiego i jak obszerne za to z dostatków tego

czerpa pomoce, a porównianie dawnego czasu z póniejszym dao nam

pozna, i w tej samej gradacji, w jakiej siy narodu wtle, w takiej

nam suce prawa i zaszczyty sabie zaczy. » Kraków, zaufany w swe

wiksze od innych miast przywileje, nie przystpi do zwizku.

Naleao teraz rozpocz czynne kroki. Deputowani miejscy udali si

wic 2-go grudnia do króla i Maachowskich, Stanisaw-a i .lacka. Kr(')l

i marszaek sejmowy przyjli deputacj yczliwie, doradzali jednak umiar-

kow^anie. «Z unionoci wyraajcie proby i racje» — mówi Stanisaw

August. Tak jemu jak Stan. Maachowskiemu wrczyli oni prob, zreda-

gowan przez Koontaja. «Nadszed czas — mówili w niej do króla i rlo

stanu rycerskiego — w którym znajomo sprawiedliwoci i prawdy (to

najuyteczniejsze ludzi owiecenie) omiela nas mówi w otwartej szcze-

roci, wynurzy najrzetelniejsze do ojczyzny przywizanie, a na tak wa-

*) Prawo polityczne i cywilne korony polskiej i wielkiego ks. litewskiego, tj.

nowy zbiór praw obojga narodów od r. 1347 a do teraniejszych czasów (2 t. War-

szawa, 1789—91).
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nycli pohiKikacli Dtlwohic'* si do praw iiani shi/.icycli, jako obywatelom
miast wolnych, Jako wacicielom ziemi, od wiek('»w przez miasta posia-

danej, jako ludziom, którzy u;iytek praw swoich czuj, nie tylko dla siebie,

lecz dla powszechnego ojczyzny dobra; a w wietle sprawiedliwoci wa-
szej, na.ijan. izeczypospolitej stany zaufani, wtpi nie mog, e im to

wróci i zatwierdzi zechcecie, co prawo natury kademu czowiekowi,
a najdawni(»jsze i najwiksze^ przodk(')W ustawy, w czasie szczcia i sawy
polskiej, stanowi miejskiemu zabezpieczyy. » *) Zaniedbanie praw miejskich

pocigno za sob okropne skutki. « Miasta podupade, kraj zuboay,
handel cieniony, sowem smutne obaliny i gruzy tam, gdzie niegdy
kwitnce i zamone wznosiy si grody !» **) «Nie rozumiej, przewietny

stanie rycerski, aebymy nie znali winnego dla ciebie poszanowania. Ty
jeste i bdziesz zawsze koron i ozdob narodu polskiego... Lecz im to

czucie gbiej tkwi w sercach naszych, im go chtniej wyznajemy, tem
wiksze mamy do mniemania prawo, i wzajemn suszno nam oddajc,

umys Twój wspaniay ponienia ani pokrzywdzenia znie duej nie

zechce stanu naszego... » ***) « Obijaj si o uszy nasze zagraniczne roz-

ruchy, lecz my w nieskaonej dla najjaniejszej Rzplitej polskiej wiernoci

cile si zachowujemy i zacbowa nie przestaniemy, i tym duchem spo-

kojnoci natchnici, wszystkie kroki nasze kierujemy. Rwie gwatowne
okowy sw^oje niewolnik, gdzie "^panujcy nad nim, tumi wszelkie prawa
czeka i obywatela. Lecz w Polszcz, gdzie król, obywatel pierwej, zna
swobody i zaszczyty wolnoci, nim przyj na siebie ciar korony, gdzie

powany senat i przewietny stan rycerski prawdziwym stróem jest

wolnoci, gdzie duch jej tak wietle dzi wyrugowa, kady o tem w sercu

jest przekonanym, e wolno jest przyrodzon czowiekowi, e prawa jej

s witemi, e podupade dwign, osabione wzmocni naley, i na tak

trwaej zasadzie wznie gmach ogromny wolnego i wiecznie trwaego

rzdu.

»

Mieszczanie w swem podaniu prosili, aby wrócono im dawne prawa;

aby nie wiziono ich bez sdu; aby pozwolono obywatelom miast koron-

nych kupowa dobra ziemskie, jak to si dziao na Litwie; aby szlachta

moga zapisywa si do stanu mieszczaskiego; aby mieszczanie mogli

dosugiwa si do wyszych stopni duchownych i wojskowych; aby byli

wolni od jurysdykcji starociskiej; aby wolno im byo ukada si w swo-

ich sprawach z komisjami skarbowemi; aby pozwolono im zasiada w ko-

*) Str. 234. Zbiór mów z pism niekt. Roku 1790 w Wilnie. Od miast koronnych

i litewskich do Najjnu Pana i Najjaniejszych Rzplitej skonfederowanych stanów

(233-261).

**) Str. 235.

***) Str. 239.
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misjach skarbowych, wojewódzkich i policji; aby mieli gos przy uka-

daniu traktatów; aby w asesorji byli reprezentowani przez wasnych

asesorów.

Lubo deputacja miejska w probie tej zapewniaa szlacht o swojcm

dla niej poszanowaniu i nie wysza z granic wielkiego umiarkowania,

stronnictwo staroszlacheckie zawrzao silnym gniewem. Wprawdzie, sami

mieszczanie nie przedstawiali potgi, kt(')rejby si obawia bardzo naleao,

ale mogli oni atwo stan na czele pospólstwa, a wówczas staliby si

gron i niebezpieczn si wobec szlachty. Kiedy wic na sesji 15 gru-

dnia Kublicki podniós spraw miast, Jezierski kasztelan ukowski wyst-
pi z oskareniem przeciwko magistratowi warszawskiemu, «klóren namó-

wiony lub wasn zuchwaoci zapalony, way si listem cyrkularnym

miasta wszystkie z korony i Litwy konwinkowa, co ja buntem nazywam

;

a e mniej ma mocy ni zoci, ognia zapali nie potrafi. » Jezierskiemu

gównie chodzio o to, aeby «na autora spisku cis inkwizycj i kary

wyznaczy... » a jeszcze bardziej dowiedzie si, «kto go do tej miaoci
w Polszcz niepraktykowanej przyprowadzi.* *) W podobny sposób od-

graa si Zieliski kasztelan biecki. Suchodolski i TJutrymowicz byli take

niezadowoleni z mieszczaskich pretensyj wielkich — jak si wyraali.

Przeciwko tym mówcom jednak podniosy si liczne i rozsdne gosy.

Matuszewicz, (!utakowski, Kublicki, Stanisaw Potocki, (larnysz miarkowali

zapdy staroszlacheckie. Na sesji 17 grudnia, ks. Poniatowski podskarbi

litewski popiera take w silnych wyrazach dania mieszczan a przytem

przypomnia konieczno take poprawienia losu rolników. » «Nakazuje

nam t o rolnikach pami — powiada — nie tylko ludzko, moralno
i religja, ale jeszcze i dobro caego kraju. Z powodów tak wielkich wy-

nikajcym obowizkom gdy uczynimy zadosy, moemy by pewni, i
odtd nie bd si o nasze uszy obija przeraajce odgosy buntów, rzezi

i innych podobnych strasznych pogróek, które s okropniejsze nad wszy-

stkie klski, i które obywatelowi wicej jeszcze o ojczyzn, nieli o siebie

samego lka si ka.» **) Najznakomitsz jednak mow w sprawie mie-

szczan wypowiedzia Chreptowicz podkanclerzy litewski, na sesji sejmowej

dnia 18 grudnia. Wytumaczy on, e Rzplita cieszy si tylko z tego moe,
e miasta pomylay o zwizku, bo to przysporzy siy krajowi, i koczy
pikn swoje mow temi sowy: «jeli stany Rzplitej owieconem prawo-

dawstwem dadz ycie miastom martwym, uczyni epok .sejmu dzisiejszego

sawn potomnoci, wielbion od ludii.« ^'**)

*) Str. 43 i 44. T. XI.

**) Str. 32. T. XI.

***) Str. 4. T. XT
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Tizydniowe te rozprawy skoczyy si dosy{^ pomylnie dla mieszczan.

.Icdnozgodnic uchwalono wybraci osobn depulacj. któiaby si zaja spraw

miejsk i zbadaa, co mona uczyni dla micsz<;zan. Do komisji lej weszli

posowie: Brzostowski, (iuakowski. Kicki i Mikoiski : .senatorowie: Fel-

ker/amb. bi.skup Okcki i Oarowski.

.Mowa .lacka .lezierskiot^o wywoaa pimienn odpowied p. 1. «Uwa^i

bezstronne nad mow .IW. .lezierskiego kasztelana ukowskiego, miana

na sejmie dnia 1ó grudnia 17S9 r. przeciwko mieszczanom* — jak si

zdaje — pióra Harsa. «Albo to — zapytuje autor — do samej szlachty.

kl«'>ia ledwo trzydziest cz skada narodu, Polska caa naley? Ta cz-

stka arystokratyczna cóby sama znaczya? liya sama woln? Nie pod-

legaa sromotnie cudzemu mocarstwu? Wic eljy si istotnie i woln

i potn staa nazawsze, z innemi stanami cilej przez udzielenie im

swyci swoi)ód i korzyci zjednoczy si powinna... Wole OO.UOO a dajmy

i miijona ludzi nie skadaj woli piciu miljonów osób, a zatem raniejszo.,

niemajca penomocy od wikszoci, prawa jej przepisywa nie mocna,

ani zwa sie narodem.* Uwaga ta. któr póniej coraz czciej i coraz

goniej powtarzano, Avskazuje, e w mieszczastwie zaczynaa ju kieko-

wa m\l objcia przewodnictwa nad caem pospólstwem. .Jezierski nie

Ijuci tych uwag pazem. W broszurze: « Wszyscy bdz, rozmowa pana

z rolnikiem- (Warszawa. 1790), uderza namitnie na zachcianki polityczne

mieszczastwa i nie waha si podejrzywa, i mogoby ono udawi wasn
matk, a w tem — podug niego — najwicej s winni pismacy war-

szawscy. kt(')rzy szerz zaraz francusk i usiuj podburza miasta i cho-

pstwo. Broszura ta wywoaa ze swojej strony now odpowied p. t. «Nie

wszyscy bdz, i-ozmowa Hartka z panem rzecz ca objani » (Warszawa,

I79()). Autor ju dosy silnie zaznacza wspólno interesu mieszczaskiego

z chopskim, przypominajc szlachcie, kto to istotnie daje l^zeczypospolitej

wojsko, fabryki, chleb, pienidze.

Wogóle sprawa miejska zajmowaa dosy silnie publicystyk spó-

czesn. ^iurmi.strz* wysawia opiek ojcowsk szlachty i w imieniu mie-

szczan zrzeka si uroszcze do praw polily(^znych. Odpowiedzia na to

«Wójt,» wyjaniajc, jak to bya ta ojcowska opieka. Wyjanienie lakie

wywoywao nowe oskarenie i zarzuty. W ten sposób mnoya si liczba

broszur w sprawie mieszczaskiej, a wiksza ich cz bdcobd zga-

dzaa si na rozszerzenie praw politycznych mieszczastwa, odmawiajc

mu jednak prawa udziau w reprezentacji sejmowej.

Sama reprezentacja .sejmowa, nie s])ostrzegajc si — rzec mona —
mika w swych pi'zesdach staroszlacheckich i ulegaa potnemu prdowi

zasady równoci j)owszechnej. Przekonywa nas o lem i)oinidzy innen

bardzo wana ii<liwaa o jckrucie, powzita na posicHJzeinii 1 grudnia.
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Szlachta prawie mimowiednie utrcaa najwaniejsz podstaw swego przy-

wileju. Ta konskrypcja, któr królowie wszdzie wywalcza z trudem mu-

sieli, tu bez adnego oporu wprowadzon zostaa. Z-^odzono si nawet na

wniosek Krani )dl)skiego — zmodyfikowawszy "o jednak znacznie — przy-

zna wolno onierzowi, skoro ten — z pozwoleniem dziedzica — odb-

dzie dwanacie lat suby woj.skowej i adnego wystpku kryminalncigo

nie popeni.

Nowe przekonania, o które wawo ucierano si w publicystyce

i w sejmie, upowszechniay si zwolna w caym kraju, nawet w (lalicji.

któr zawsze uwaano jako siedlisko wielkich pamiw. wiadczy o tem

Memorja o (lalicji. jeszcze w czerwcu 1.789 r. przesany przez Lucchesi-

niego do Berlina.*) Mówic o monoci powstania w (lalicji, Lucchesini

nie wtpi, e powszechna jest tam ch wrócenia do t^jlski, przyczem

dodaje, e szlachta tameczna jest tego zdania, e ona sama ani oswobo-

dzi ani obroni kraju nie moe. i e trzeba innym stanom przyzna take

pewne prawa.

'Duch buntu za.siany przez Polaków w (lalicji, nawet w Wgrzecli»

jak pi.sa .lózef U w grudniu 1789 r. — zmusza ju by tego cesarza di)

uznania koniecznoci wielu ustpstw, .leszcze wicej zmuszao do tego ogro-

mne prawdopodobieiistwo wojny z Prusami, moe nawet z Polsk. Na-

stpca .lózela H, I^eopold II istnie poznosi wiele uciliwoci, na które

narzekano w (lalicji. Oczekiwano jeszcze wikszych ulg i swobód. Nadto

usposobienie to podsycano z Warszawy. Skutkiem tego zapanowao wielkie

oywienie pomidzy obywatelstwem galicyjskiem. Za staraniem Kazimierza

Pizewuskiego, którego tajemny komitet warszawski przysa do ( lalicji, uo-

ono akt zwizkowy, zyskano w krótkim czasie o.OOO podpisów szlachty

i wyznaczono komi.sj we Lwowie, zoon z najeelniejszych w kraju oby-

wateU. Po miastach cyrkuowych potworzyy si take komisje. Do Wie-

dnia wysano deputacj i dano osobnej dla (lalicji konstytucji, która da-

waa monarsze inicjatyw prawodawcz i prawo v eto, ale ostateczne

zatwierdzenie praw przez ich zaregestrowanie i ogoszenie miao nalee

do sejmu. Tak w sejmie jak w deputacji poredniczcej, organie wyko-

nawczym sejmu, mieli zasiada take przedstawiciele miejscy.

Biorc w uwag najgwatowniejsze ówczesne potrzeljy Bzeczypospo-

litej, które pose wile.ski, Korsak, nieustannie przypomina sejmowi t. ,\.

skarb i wojsko, naley uczyni ciki zarzut ogóowi sejmujcych posów,

i czyniono im ten zarzut. **j ale jeeli ma by mowa o czynnoci retbr-

*) Tre tego dokumentu podaje ks. Kalinka T. II. Str. 87 i 88.

**) Przebóg! ju tylko dwa miesice do wiosny, a jeszcze ani podatków ani woj-

ska nie widacl Str. 6. T. VII. Ziiór mów i pism niektórych... 1789 w Wilnio. Gos wo-

jewództw, ziem i powiatów do swych posów sejmujcych roku 1788 i 1789.
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niacy.ino-rewoliieyjiipj. która odbywaa si w onio sojnm. to hrak po|->ie-

cliu - jak juz /au\va;iy('in popr/cdnio — wyclioil/.i na korzy posl-

p()\\yc-li |)o.!j|d(')\v. z jednej bowiem strony liczba icb zwolenników ju)-

w ikszaa si a z dru.tfiej strony uwidoczniaa si coraz bardziej rónira

jinniidzy lemi, kt('>rzy wiecili szychem frazesów wolnociowycli. a tenii,

kt('»rzy sigali do istoty rzeczy, mniej si troszczc o pozorn form.

Pomijajc wic wszystkie, czsto nader rozwleke rozprawy-, nad

kwestjami politycznemi i sprawami biecych potrzeb, poniewa nie na-

le cile do naszego przedmiotu, zatrzymamy si cokolwiek duej nad

prac (kopulacji, do poprawy r/du wysadzonej.

Depntacja. która o wiele postpowszym hodowaa zasadom anieli

wikszo sejmowa, mniemaa susznie, i pospieszne przedstawienie pro-

jektu nie wyszoby na jego korzy, i e naleao poprzednio przygotowa

umysy do jego przyjcia. Kiedy jednak nalegano, aeby pospieszya ze

swoja^ l)i'ac, mniemaa, i korzystniej bdzie rozprawy o prawach kai'dy-

nalnyc^i. jako o przedmiocie najbardziej draliwym, odoy na p(')nici,

a wnosi konstytucj czciami do uchway. Przedstawia wic na sesji

7 maja 17^0 r. wstp do konstytucji, jej podzia i rozdzia o sejmikach.

Przeciwko jednak takiemu czciowemu wnoszeniu konstytucji, podniosy si

lutzne gosf. i 10 maja uchwalono, aby depntacja, dopiero po uoeniu (ca-

ego projektu, zoya prac swoje sejmowi, .lak ju wtedy pokazao si —
wikszoci sejmowej najbardziej chodzio o kwestj obieralnoci króla.

Dcputacja, widzc, e sie nie uda jej zwleka dugo z t draliw

kwesij, w dniu ó sierpnia wniosa do sejmu rozdzia o prawach konsty-

tucyjnych i kardynalnych, z umysem nie rozdzielajc ich, a to dla tego,

e do zmiany tych ostatnich t. j. kardynalnych konieczn bya jednomyl-

no, do zmiany za pierwszych wystarczaa wikszo trzech czwartych

gos(')W. Uya take drugiego fortelu. «Kaz w myli odraenia sejmu i na-

rotlu od praw kardynalnych, drugi raz w nadziei, e zmniejszenie ich zr-

czniej wypadnie, skoro prosto od samych sejmujcych rugowane bd,
umiecia deputacja w rozdziale swoim liczniejsze nad potrzeb artykuy

praw kardynalnych, z niemaem przeciwników swych zdziwieniem.* *)

Kozprawy trway przez cay miesic wrzesie. Szlachecka wikszo
podejrzewaa wszdzie podstp przeciwko swym wybujaym prawom i sta-

laa si jak najsilniej obwarowa swoje pozycj. Zadecydow^aa ona nawet,

e ^^rzeczpo.spolita. jedno i nierozdzielne skadajc ciao, sama w stanie

szlacheckim prawa dla narodu stanowi jest mocna, i tym tylko na-

ród posuszestwo winien.* Nigdy jeszcze szlachta nie zaznaczaa tak otwar-

cie swej wycznoci. Uy to niejako punkt kulminacyjny, od którego po-

*) Str. lii. o ustanowieniu i iip:t<lkii iioiiBtytiicJi ó maja
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wiiiiio hyo rozpoczd si zstpowanie, I rzecz zastanowienia godna, szla-

chta, wprowadzajc do konstytucji to ostateczne przypiecztowanie swej

wycznoci, gono jednak owiadczaa, e tern nie chce zamyka drogi

sianowi miejskiemu do uzyskania praw politycznych.

Najwicej wszake sporów wzbudzia kwestja obieralnoci króla. Prze-

ciwnicy dziedzicznoci tronu wizali t spraw ze wzmocnieniem wadzy

królewskiej i przedstawiali rzecz tak, jakoby szo o zatrat wolnoci i usta-

nowienia despotyzmu. Tymczasem — jak to widzimy w listach Koontaja

do Stanisawa Maachowskiego i w Przestrogach Staszica — stronnictwo

reformatorskie, uznajc konieczno nastpstwa tronu, obmyliwao jednak

sposoby naleytego ograniczenia wadzy królewskiej. *) Zreszt, kt(j naj-

energiczniej wykaza niebezpieczestwa elekcji króla i przemawia za sukcesj

tronu? Wanie ci, co najgorcej wspóczuli rewolucji francuskiej, co naj-

grunlowniej wyzwolili si z przesdów szlacheckich. Najwaniejsz w sejmie

w tym przedmiocie bya mowa Niemcewicza na sesji 1() wrzenia. Po

dugich sporach, zgodzono si ostatecznie na to, czego daa depulacja,

1. j. odwoania si uniwersaem w tej sprawie do woli obywateli na sej-

mikach.

W ten sposób sprawa dziedzicznoci tronu przeniosa si na pole

publicystyczne i na sejmiki, zwoane na dzie 10 listopada.

W obronie dziedzicznoci tronu pisali: biskup Krasiski, Koontaj,

Franciszek i .lacek .lezierscy, Staszic, Tadeusz Morski, Karpiiiski, Leonard

Krzywkowski. Obrocy sukcesji tronu pisali najczciej otwarcie, pod wa-
sncm nazwiskiem. Przeciwnie, przeciwko dziedzicznoci tronu pojawiay

si przewanie broszury anonimowe. Pomidzy za temi, co otwarcie wy-

stpili, Wojciech Turski i Adam Wawrzyniec Rzewuski nic nie maj wspól-

nego z monowadcarai, Sewerynem Rzewuskim i Szczsnym Potockim.

Wojciech Turski, zwykle przedstawiany nienawistnie jako lekkoduch

i awanturnik, sta si — rzec mona — ofiar swego temperamentu. Wra-

liwy, ale szczery i prawy, zapala si do wszystkiego, co wydawao mu
si szlachetnem. **) Rewolucja francuska olnia go. Z tego powodu nie

*) Koontaj bardzo dobrze mówi o mieszaniu tein poj w licie do Benedykta

Hulewicza. „Oto prosibym ich — pisze — aby gono przeczytali m^je pisma, a pol^a-

zaoby si, ze co oni nazywali nastawaniem na wolno, to si prawdziwym jzykiem

nazywa nastawanie na anarchj Co oni nazywali wielbieniem monarchii, to si zowie

po rzetelnemu wielbieniem sukcesji tronu. Nierozumienie wyrazów byo zawsze owocem

kótni midzy ludmi, którzy przywizawszy si do uprzedze pocztkowych, ani sami

prawdy szuka chcieli, ani komu innemu dozwolili". Str. 104. Listy Koontaja.

**) Do rozszerzenia si niepochlebnej opinii o Turskim przyczyni si wiele Niem-

cewicz. Staszic lepiej ocenia Turskiego, mówic: „Cnotliwy Turski! po niemiertelnej

pamici Rejtanie, ty drugi stay ( broea skrzywdzonej ojczyzny, przyjmij podzikowanie

21a
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zaws/e mia jasny pogld na sprawy krajowe. «Desp()ly/iu królewski,* na

który ii(U'r/;iiu) we Francji, nie niia w Tolsce realnego znaczenia; lii wa-
ciwie by despotyzm szlachecki. Nie len Ijy wicej rewolucyjny

w rolsce, co powstawa na wadz kr(')lewsk, lecz ten, co nastawa na

wyczno szlacheck. «Ko mi da — suszn robi uwag krytyk dzieka

Turskiego —-aby przesd i uprzedzenie szlachty mogo kiedykolwiek roz-

way^, i niewolnicze rolników pta, pogarda mieszczan przeszkadzay

Tolszcze by rzdn i zawsze przeszkadza bd? *) Czy postawienie wa-
dzy silnej, chociaby krók-wskiej nawet, nie wyszoby na poytek reform

spoecznych? Turski nie odrazu to zrozumia. Tisa wic zawzicie prze-

ciwko dziedzicznoci tronu. Spostrzeg si jednak i cofn. «Byem dotych-

czas — pisa w póniejszym czasie — tej konstytucji (3 maja) najprze-

ciwniejszy. (lorc dz kontrrewolucji chodzia we mnie tylko bojaii

ostatecznej przez wewntrzne zamieszki zguby narodu. T trwog zibiony,

nie bybym nigdy sam ani rad ani uczynkiem i jednej przyda iskierki do po-

wszechnego poaru, lecz gdyby si by zaj, bybym jego najzupeniejszym

podegaczem, chcc w pomieniach jego widzie spalon sukcesj. Tak

byem przekonany, e Polakowi, czy to pod swoj, czy to pod obc y
monarchj, wszystko jest jedno, e kade jarzmo jarzmem jest zawsze

i wszdzie. Tego zdania, tej dzy, tej rozpaczy, byem od dnia 14 lutego

1792 r., do ostatnich sejmików. » Kiedy jednak przekona si, e ogromna,

prawie jednomylna, jest wikszo za ustaw 3 maja, wyzna szczerze,

i nie czuje tej pychy w sobie, aby myla, i lepiej od caego narodu

zna wasne dobro jego. «(iniewa si na cay naród, jest to si wyzu

z mioci ojczyzny, zosta obcym czowiekiem i straci prawo do obywa-

telstwa. Wypowiedzie wojn caemu narodowi, nie moe by tylko sza-

lestwem albo publicznym wystpkiem. l'rzeciwko kilkunastu miljonom

ludzi trzeba podoljnej liczby, której obce chyba potencje dostarczy mog.

Ale uy obcych potcncyj przeciw wasnemu narodowi, ach precz od pra-

wych synów Ojczyzny, ta niepatrjotyczna myl!» **)

Równa szczero jak z pism '.1'urskiego, wyglda take z Uwag
nad rokiem 1790. Autor, przejty czci dla rewolucji francuskiej, wiel-

biciel Kousseau, widzi w «samowadztwie» gówne r(')do zego. Z tego

powodu spiera si z Linguefem. Autor owiadcza si za utrzymaniem

odemnie, w którego sprawie stawasz. Jestem bowiem jeden z tyeh nieszczliwych Pola-

ków, których bezecny Poniski w niewol zaprzeda". Przestrogi, str. 110. Ogiski, który

z Turskim by razem w Konstantynopolu, nie wtpi o szczeroci jego patrjotyzmu. T. II.

Str. 138 i 139.

*) Str. 23. Krótkie uwagi nad pismem J. J. Woyciecha Turskiego o królach, o su-

kcesji, o przeszym i przyszym rzdzie — w Warszawie 1790 r.

**) Wojciecha Turskiego nawrócenie si polityczne.
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Rzeczypospolitej, i pragnby nawet, aeby ustrój republikaski zapanowa
na caym wiecie. «Nic zdronego -powiada len nieznany autor — std
dla spoecznoci wynikn('-hy nie mogo, jeeli ten szlachetny sentyment

mioci ojczyzny zastpi uniwersalna mio ludzi. W takim przypadku

kada prowincja, maa czy wielka, kady powiat, miasto, miasteczko nie

rónioby si niczem od siebie, zwaaliby si wszyscy by obywatelami

jednego królestwa ziemi, jednej ojczyzny dziemi. Uwolniyby si spoe-

czestwa od owych wciekych wojen, najazdów, drapiey, niewidzianoby

rozpustnych bogaczów wyszydzajcych ndz ; nie litowanoby si nad umie-

rajcemi z godu, udzielenie si pomiarkowane dostatków zastpioby miej-

sce tych dwóch ostatecznoci. Nie widzc zego przykadu zbytków, nie

paaby nikt opywania w nie zazdroci.* ") Zdaniem autora jednak, bez

gwatownej rewolucji spoecznej nie moliwem jest zaprowadzenie takiego

stanu rzeczy. — Jak widzimy, w pisemku tem odzywa si niedostatecznie

wprawdzie ujaniona myl socjalistyczna. Rozbrzmiewa ona silniej w dwóch

dzieach, ogoszonych take w 1790 r. i take z powodu kwestji obieral-

noci królów. Dzieami temi s : «Adama Wawrzeca Rzewuskiego kaszte-

lana witebskiego o formie rzdu republikaskiego myli. » (W Warszawie

1790. Tomu I-go cz 1-sza i cz 2-ga) i « Przestrogi dla Polski z te-

raniejszych politycznych Europy zwizków y z praw natury wypada-

jce — przez pisarza Uwag nad yciem .lana Zamoyskiego. » (Dnia 4 sty-

cznia 1790).

Adama Wawrzyca Rzewuskiego wypada raczej nazwa marzycielem,

anieli politykiem. Wnuk hetmana Wacawa, partyzanta Sanisawa Leszczy-

skiego, syn Stanisawa Ferdynanda konfederata l)arskiego, wyniós z domu

przywizanie gorce do republikaskich instytueyj Polski, mio ojczyzny,

marzenia reformatorskie i zamiowanie literatury. Suy w wojsku i poso-

wa. Rousseau wywar wielki wpyw na jego umys.

Podug Rzewuskiego nie tyle zwaa naley na prawa, ile na oby-

czaje i edukacj. « Obyczaje daj moc, przewag i trwao prawom; edu-

kacja tworzy obyczaje; bez obyczajów niema rzdu, bez edukacji niema

narodu, gdy edukacja nic innego nie jest, tylko sposób rzdzenia sob,

okolicznociami i ludmi. » **) Edukacja, wolnym narodom waciwa, po-

winna uczy obywatelstwa. » ***) Jak widzimy, wychowanie, nauka jest

najwaniejszym czynnikiem spoecznym dla naszego autora. Wychowanie

powinno przedewszystkiem wpaja mio ojczyzny. Z nauk jest najwaniej-

sz historja, albowiem «historja jest nauk cnoty i obyczajów.* *)

*) Str. 10 i 11.

**) O formie rzdu republikaskiego myli. Str. 41.

***) Str. 42.

*) Str. 59.
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Pi/ewuski nie wykaza, w jaki sp(isól) same oliyczjo i sama odii-

kacja /dolayby odmienir iiadii/ycia spoeczne, iez uchwa prawodawczych

niepodobna byoby myle o zniesieniu npd. poddastwa. Lubo z druiciej

strony, czy nie obyczajom i edukacji, a przez nie opinji pubhcznej, na

wpyw której autor wskazuje, w znacznej czci takie uchway zawdzicza

by naleao? Zrobiono autorowi zarzut wcale niesuszny, jalcoby o upra-

wnieniu mieszczan i o poprawcie iosu ludu wiejskiego ani wspomina

nawet*) Wprawdzie, nie poda on prawnych i okrelonych wniosków

w tym wzgldzie, co zreszt — jak widzimy — zgadzao si z jego za-

oeniem, ale zapatryAvanie si jego na ten przedmiot jest zupenie jasne.

«0 jakbym da — powiada w jednem miejscu, aby adnej klasy uprzy-

wilejowanych ludzi nie byo, aby miasto chopów i mieszczan, byli tylko

ludzie i Polacy*.**) «.Ja mniemam — mówi w innem miejscu — e kade

prawo jest ze, którego gruntem jest niesprawiedliwo; jake ludzie maj
kocha cnot i suszno, gdy prawo, skd szczcie i prawido postpków

swoich ma czerpa obywatel, powica wyrokiem swoim krzywd jednycli

a przewag drugich*.***) «Jeli monopolja — pisze w Licie do przy-

jaciela w Warszawie mieszkajcego (List odpowiedni) —
w handlu s tak szkodliwe ; có dopiero owe przywileje udzielne i eksklu-

zywne, stanowi jednemu nadane dla ucinienia i pognbienia swoich braci

i wspó-ziomków?» Autor owiadcza otwarcie, e « czowiek równe wzi
od natury do szczcia prawo, e kto bliniemu swemu to prawo odbiera

usiuje, jest godzien ohydy i wzgardy publicznej gwalownik. e moc ty-

ranów jest tylko w kopocie i gupstwie niewolników*. I wszystko to

mówi z powodu wocian, a do tego dodaje, «e naród, w którym
jest siedem miljonów niewolników a miljon wolnych,
koniecznie, pomimo nawet najlepszych praw swoich upa
powinien*.*) Nie by wic wcale zwolennikiem ustroju, w którym

wocianin nie tylko sam nie mia adnej wasnoci, ale nadto by wa-
snoci szlachcica. Taki porzdek — podug autora — niszczy spoeczno,

a na to miejsce «albo wojn ustawiczn otrów z otrami, albo nieustanne

zgnliienie i mczarnie sabszych postanawia*.**) Równo i niepodlego

s ideaem autora. Zaleca on nauczycielom stara si o to, aeby ucznio-

wie ich «we w.szystkich sprawach ycia swojego okazali si by prawdziwie

równemi, aby jeden drugiemu nie suy, a jeli go los szczupym nie-

*) O literaturze politycznej sejmu czteroletniego — napisa Roman Piat, w Kra-

kowie 1872 r. Str. 77.

**) Cz I. Str. 168.

*••<*) Cz ]I. Str. 35 i 36.

*) O formie rzdu republ. Cz I. Str. 90.

**) Ibidem.
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dostatku otoczy i cisn okrgiem, aby raczej pracowa, raczej rzemiosem

lul) liandlom si ])awi, raczej wski uprawia swój zagon, ni gdyby

najznakomitsze w kraju posiada zaszczyty, przedawszy siebie któremu

z król(')W lub jakiemu z monych wspó-ziomków » .*) Szczególnie oburza

si na nierówno, którejby i)odstaw by majtek. «Za có chcecie —
zapytuje z powodu znanej uchway o szlachcie zagonowej — do obrad

sejmikowych przypuci chopów i nowo-chrzczeców dla tego, e s )Ogaci,

a odepchn dawn i prawdziw szlacht dla tego, e jest uboga ?»**)

W pogldach swoich na stosunki midzynarodoAve auttr wznosi si

na stanowisko nader szczytne, zajte w ostatnich czasach przez pisarzy

socjalistycznych, ^rzytoczyem ju w jednym z poprzednich rozdziaów

bardzo charakterystyczny w tym wzgldzie ustp.

Autor ocenia znakomicie stosunki europejskie. Nie na prawach, lecz

na przemocy i podstpie s one oparte. I jak tu mówi o prawach na-

rodów?! «Póki narody wszystkie wolnemi nie bd; póki wadza wyda-

wania wojny odjt królom nie zostanie; czyli raczej póki ludzie nie

omiel si bera tyranowi pokruszy, trony despotów powywraca, a na

to miejsce mieczem susznej zemsty uzbrojone, ale wiecem oliwmym

ozdobne prawo, wyej siel)ie przy styrze rzdu nie osadz, póki lud sam

przez siebie widzie, sam sob i dla siebie rzdzi nie zacznie, póki te

narody, które przez królów rzdzone nie wzdrygay si zostawa stopniem

tronu, albo raczej nikczemnem botem, które panujcy swawolnie depta,

póki — mówi — te narody barbarzyskiemi nazwane nie bd, poty

niech si aden nie odwaa wydawa prawa narodów, czyni zbiory

traktatów, dowodzi i usprawiedliwia kradziee i gwaty miaego wodza

stu tysicy rozbójników : có s te prawa, có te przymieiza dla tych.

którzy interes wasny jedyn sw cnot nazwali, u których najwiksza

sawa, najwikszy zaszczyt jest umie korzysta z saboci ssiadów

i przyjació swoich ? Europa jest wasnoci dwudziestu familij ; te wic

traktaty nie s dla narodów, s tylko dla dwudziestu familij pisane*.*)

Sformuowanie prawa midzynarodov/ego jest znakomite. «Go czowiek

czowiekowi — powiada nasz autor — obywatel obywatelowi, to samo

naród winien narodowi »."")

W kwestji sukcesji tronu Rzewuski odmieni nastpnie swoje zapa-

trywanie si. Po ogoszeniu konstytucji -3 maja, w Licie do przyja-

ciela w Warszawie mieszkajcego sam w^yjania tego powody.

«Byem wpraw^dzie — pisze — przeciwny sukcesji tronu; umys mój go-

*) Cz I. Str. 104 i 105.

**) Cz n. Str. 35 i 36.

*) Cz I. Str. 92 i 93.

**) Str. 92.
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licy, serce tkliwe zawsze mnie dalej samego unosi ; nie wstydz si wy-
zna, iz nie widzc w Tolsce ani prawdziwej wolnoci, ani cnoty, ani

rzdu, niozem dla niojej Ojczyzny lkajc si o jej wolno, romansowe
szczcia wystawi przybytki; alem si potem gruntownie przekona i
w takim czasie i w poród narodów takich yjemy, w poród kt(')rych

zupenie wolnemi l)y nie moem; a lepiej jest cz prywatnej wolnoci

postrada, aby zachowa w caoci wolno powszechn Narodu, saw
niemierlelnych przodków naszych i imi Polaka, któreby zapewne przez

zawistnych ssiadów naszych wydarte nam zostao, gdyl)y wolno nieo-

graniczona szlachcica ciya nad wolnoci publiczn i polityczn narodu ».

O dziele Rzewuskiego mona powiedzie, e cao jego przenika

uczucie socjalistyczne: pragnienie równoci i szczcia powszechnego;

myli jednak wyraniej sformuowanych w tym wzgldzie nie znajdujemy.

S tam pragnienia, marzenia, przeczucia, ale rozumowa i wniosków
mao. U Staszica ju jest inaczej. Poprzednio zaznaczyem ustp nawet,

w którym przypuszcza mono wasnoci kolektywnej i jty dobr stron

uwydatnia.

Stanisaw Staszic (1.755—1826), m rozlegych pogldów, oddany

cay krajowi, przodujcy nieustannie spoeczeiistwu mylami i czynami,

wyrobi swoje przekonania nie tylko pod wpywem postpowej literatury

filozoficznej, ale take — moe nawet najwicej — skutkiem dowiadczenia,

jakiego dozna sam na sobie. Uwydatnia to jego autobiografia. «Wszdy
— powiada — w kadym stanie widziaem przed sob nieprzeamane

zapory, wszdzie wstydzi si musiaem urodzenia mego (mieszczaskiego).

Syn rodziców znanych z cnoty i uczciwoci, z ojca, dziada, w cikich
ojczyzny razach powicajcych si za ni, odepchnity byem od urzdu,

od ziemi, od wszelkiej sposobnoci suenia krajowi memu. Niesprawiedli-

wo ta bolenie serce moje zrazia. Szukaem róda tego pokrzywdzenia,

tego zboczenia towarzystw ludzkich z drogi ogólnego ich szczcia. Zas-
piy bardziej te myli zadane wówczas ojczynie mojej nielitociwe ciosy,

ojczynie, która acz dla ludzi urodzenia mego niewdziczna, przecie

drosz mi bya nad wszystko, bo bya rodzinn ziemi moj, 1)0 bya
nieszczliw, bo mio(' ku niej i tkliwe na krzywdy jej uczucia wyssaem
z piersi rodziców ».

Od lat dziecinnych przeznaczony do stanu duchownego, Staszic

ksztaci si najprzód w szkoach krajowych, nastpnie uczszcza na uni-

wersytety niemieckie i wreszcie w l*aryu oddawa si z zamiowaniem

naukom przyrodniczym, korzystajc z wykadów i wskazówek takich zna-

komitych uczonych, jak Daubanton, iiufion, którego Epoki Natury
tumaczy, d'Alembert. Geologja i górnictwo stay si najulubieszemi jego

naukami.
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Wybicki, który poznawszy Staszica, oceni jogo wysokie zdolnoci,

gruntown nauk i szkiclietny sposób mylenia, poleci go ekskanclerzowi,

Jdrzejowi Zamojskiemu, na nauczyciela jego synów. Okoliczno ta miaa
wielkie znaczenie w yciu Staszica. Uatwia mu dokadniejsze poznanie

spraw krajowych, i jak Wybicki pod pewnym wzgldem torowa drogi

Jdrzejowi Zamojskiemu, tak znowu Staszic uderzy w dzwon trwogi,

widzc, e «najcnotliwszy w Polsce obywatel » za to, e « zaleca spra-

wiedliwo dla wszystkich ludzi», «w niebacznym narodzie utraci zau-

fanie*. Uderzeniem tern w dzwon trwogi byy : Uwagi nad yciem
Jana Zamojskiego.

Dzieo to, odbijajce potnie wpyw wielkich myli llousseau. co

wykazaem poprzednio, zawiera w sobie wiele myli socjalistycznych, e
przytocz tu jedne. «Dobry obywatel — zdaniem Staszica — zaprzysiga

posuszestwo prawu
;
przyznaje spoecznoci ogóln wszystkiego wasno;

wol osobist zamienia w wol powszechn; swoje osob niszczy, a prze-

istacza rzecz ca w cz jedne, która namitnoci, saw, doljro i mio
wspóln z ciaem ogólnem majc, uszczliwia siebie, uazczliwiajc

wszystkich » ."-)

W czasie sejmu czteroletniego Staszic wraz z Jdrzejem Zamojskim

i jego synami bawi w Warszawie. Tak samo jak niemal wszyscy pa-

tryjoci, pokadajc wiele nadziei na sejm, tern mocniej martwi si, widzc
jak wiele czasu marnowano na niewane rzeczy, jak rozmylnie przedu-

ano rozprawy, jak ambicje paskie i przesdy szlacheckie groziy opu-

szczeniem jedynej zbawiennej cliwili dla ratowania ojczyzny. Szczególnie

oburzali go panowie. <Z panów — powiada — na tym sejmie najwiksze

trudnoci. Mówi to jako na sejmie przytomny, — sama szlachta nie-

szczliw ojczyzn dwiga»."*) «0d stu lat blisko panowie polscy wszystko

maj z krnju, a aden z nich nic dobrego nie uczyni krajowi... Z samyci

panów zguba Polaków ».*"*=) «Okazuj najlepiej, czem s panowie, te przy'

rozbiorze kraju od nich wyrzeczone sowa» : «Niech si dzieje z krajem

co chce. Ja to wiem, i zawsze w mojej wsi bd wójtem».*)

Szlachcie nie byo mona odmówi mioci ojczyzny ; chciaa ona j
szczerze ratowa i gotowa bya na wielkie w tym wzgldzie ofiary. Wi-

dzia to Staszic, i dla tego do niej to gównie, do jej uczucia zwraca si

w swoich Przestrogach. Kadzida jednak nie pali jej. (iboki jego

umys fdozoficzny pochwyci t wan odmian spoeczn, która zasza

w caej Europie i w l'olsce take odbywaa si. Z ustanowieiem staego

*) Str. J52. Wydanie Tur()wskief^,o.

**) Str. 123. Pizearrogi.

***) Str 87

*) Str 95.
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wojska. «stanii jroiowego onierstwa», szlaclita stracia swoje (lawiii(\is/o

ziuu-zonie stanu i-ycorskioj^o. Syn inies/c/uUiski przypomina z holoi-i

szlaclu-io, «ze slnuila Tolska najbogatsz poow zicnii; zgina poowa
najcolniejszych r()lak(')w ; a slan obrony narodu, stan jego rycerstwa, nie

lylko przy obronie l*olakó\v krwi nie przela, ale nawet szabli nie doby».*)

Skoi'o wic szla(tbta zrzeka si dobrowolnie obrony kraju, nie moe ona

rociO sobie prawa do znaczenia stanu rycerskiego. Szlachta nie jest caym
narodem, jesl tylko jego czstk. W najlepszym razie mogaby si uwaai'-

za reprezentanta tylko narodu. W takim razi(i ni(! powinna myle tylko

o sobie, lecz o caym narodzie; nie powiima zapewnia sobie tylko wszystkie

korzyci, a reszt skazywa na ugnbienie i uciemienie. Dotd wszake

.szlachta miaa zaw.sze same siebie tylko na widoku. Nawet na obecnym

.sejmie, wyrzucajc z projektu do ustawy przyszego rzdu te sowa : z a-

1) e z p i e c z e n i e i z a c h o w a n i e wolnoci, w a s n o c i i r ó w n o c i

kadego obywatela, okazaa, i nie pojmuje swego istotnego poo-

enia. <Natenczas tern jest w Polsce szlacihta do narodu polskiego, czem

s w krajach ssiedzkich jedynowadcy do narodów tamecznyeh ».**)

Wszake gdyby szlachta uwaaa siebie za absolutnego nawet pana

w Polsce, to i w takim razie powinna ona dba dla wasnego interesu

wicej o naród. Powinna przecie zrozumie, e «cz utrzymywa si

nie moe, gdy cae ciao zniszczeje » ;*) e skoro nie chce, nie moe lub

nie umie broni kraju, pikniej jest, zamiast okupowania sobie pokoju

ustpowaniem prowincyj, miast i t. d., sowem «marnotrawnem rozda-

waniem narodu polskiego***) szuka obrony dla siebie w zwizku cisym

z tym narodem. Wzywa wic gorco szlacht, aby si ratowaa, póki

jeszcze pora, i zamiast utraci swoje swobody i wolno, zabezpieczya

je, upow.szechniajc swoje prawa na wszystkich mieszkaców i powiksza-

jc w taki spcsób liczb obywateli swobodnych i wolnych.

Przedewszystkiem Staszic wzywa szlacht, by poprawia dol ludu

wiejskiego, by odmienia poddastwo i paszczyzn. «.lakkiekolwiek po-

(izynicie w Rzeczypospolitej uoenia — powiada — jakiekolwiek poro-

bicie w jej rzdzie poprawy, jeeli tej fundamentalnej ustawy nierzdu

leudalnego nie wzruszycie, bd to tylko odmiany powierzchowne. l*rze-

du ale nic odwrcn od narodu tej nieszczliwej epoki, tego powsze-

chnego zburzenia, w kt(')r(Mn nas ogarnie wewntrzny albo zewntrzny

despotyzm*.***) «Wag szczliwoci publicznej — zauwaa w innem

*) Str. ft.

**) Str. 8.

*) Str. XII.

**) Str. XIX.

***) Str. 181



329

miejscu — jest szczliwo rolnika. (Idzie rolnik, bd pod nazwiskiem

wieniaka, bd pod imieniem wzgardy cliopa, jest ndzny ; tam koniecznie

cay kraj ndznym i wzgardzonym by musi. .leeli rolnik jest niewolni-

kiem, czeka kraj cay niewola*.*) da wic od sejmu, aby zniós pa-
szczyzn, która «tak jest dzikiej natury, e ani paszczyzna z sprawie-

dliwoci, ani sprawiedliwo z paszczyzn zgodzi i cierpie si nie

mog*,**) i aby postanowi jej zamian albo w wydziaow robot albo —
co nie równie uyteczniejsza dla kraju — w czynsz, zachcajc do zapro-

wadzenia tego ostatniego przyznawaniem nagrody obywatelskiej. Ilo
roboty wydziaowej powinny oznacza sejmiki gospodarskie kadego wo-
jewództwa, a zatwierdza ostatecznie ma sejm. W przypadku nieporozu-

mie, rozstrzyga bd sdy rolnicze, zoone z trzech osób: jednej ze

stanu szlacheckiego, drugiej ze stanu miejskiego i trzeciej ze stanu rolni-

czego. Od tego sdu mona bdzie si odwoywa do sdów referendar-

skich. w których stan rolniczy mie bdzie take swojego reprezentanta

asesora. « Potem prawo urzdzi rolnika stan polityczny: powróci czowie-

kowi wolno naturaln, t. j. kady gospodarz, który obejmie grunt, obejmie

go na cae ycie. Przeto dziedzic nie moe go z tego gruntu zrzuci bez

okazania mu w^ sdzie, i nie posuszny prawu, nie odbywa porzdnie

wydziaowej roboty, albo w dobrach czynszowych i czynszu niepaci.

Na wzajem, gospodarz aden ju tego gruntu poruci, ani z niego pój
nie moe, chyba gdy na swoje miejsce innego gospodarza stawi, albo

przekona dziedzica, i go nad prawdo krzywdzi. Dzieci za, które nie

obejmuj gruntu, wszystkie s wolne. Wolno im uczy si rzemiosa,

obsiada w miastach, ol)siada w innych wsiach, eni si z temi, z któ-

remi im Bóg i religja pozwala».***)

Go do mieszczan, to szlachta, zatrzymujc dla siebie pierwszestwo,

zaszczyt urodzenia i godnoci, powinna porówna ich z sob co do urz-
dów cywilnych i wojskowych i co do prawodawstwa. Reprezentanci miast

maj w jednej izbie obradowa ze szlacht. « Niechaj bdzie sto repre-

zentantów szlachty i sto reprezentantów z miast. W proporcji ludnoci,

bdzie to przywilej jeszcze wielki dla szlachty*.*)

ydów Staszic sdzi surowo, za surowo nawet. Zupenie jednak

susznem byo jego danie, aby «ydzi w miastach równie jako innych

relio;ii mieszkacy podlegali zupenie magistratowi i rzdowi miasta, nie

mogc mie adnych osobnych urzdnik(')w».**) Zaleca, aby wychowanie

*) Str. 135.

**) Str. 200.

***) Str. 230.

*) Str. 239.

**) Str. 252

2Ib
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ich podda Komisji edukacyjnoj w celu zupenego «wykorzenieiiia w nich

ducha zgromadzenia i sianu ». Mniema lake, i naley niepozwala ydom
szynkowa trunkami i niepozwala ydowi eni si, nlopokd albo uio

chwyci si, albo nie wyuczy jakiego i'ze!nioa».

Dzieo Staszica, o którem mówimy, skada si z dwóci czci:

z teoretycznej rozprawy o podstawach spoecznego i politycznego ustroju

i z- praktycznych wskazówek co do istniejcego stanu rzeczy w ]*olsce.

liozwamy wic je w takime podziale pokrótce.

Przedstawiwszy gówne podstawy wszelkiego ustroju, autor m()vvi

o prawie czowieka czyli «o zwizkach czowieka z wiatem, z sob
samym i z innemi ludmi». Wylicza wic niezbdne objawy ycia ludz-

kiego osobistego i z tego wyprowadza wnioski. Trzy gówne wnioski s
nastpujce: 1) « ludzie, co do praw, wszyscy s równi; co do sposobu

uywania tych praw, nie s wszyscy równi»; 2) «ta nierówno daje im

wspólne potrzeby, i kadego czowieka do ycia w towarzystwie koniecznie

przymusza^; 3) «moc i rozum wikszej czci ludzi s nienaruszon praw

czowieczestwa warowni».*) W dalszych porednicli wnioskach jzyk

Staszica staje si janiejszy. Wnioskami temi s: «równo, wolno i wa-
sno s najpotrzebniejszym i najprostszym wnioskiem czowieka*; wszyscy

ludzie rodz si równemi
;
poniewa «wszelkie dla ludzi bogactwo znaj-

duje si w ziemi », wic kady powinien mie mono nabywania prac

wasnoci gruntowej; wreszcie « tylko uyteczno stanowi midzy ludmi

róno*.**)

Staszic pojmowa równie, e poddacze, zalene pooenie kobiety

nie daje si pogodzi z zasad równoci wszystkich. «Najpierwszy gwat

praw natury — pisze w Przestrogach — by wykonany na kobietach.

Najpierwszym niewolnikiem bya ona. Dalelio póniej i z wiksz trudno-

ci zagarniono w niewol rolnika.****) «Bóg da — powiada dalej — równie

kobietom jak mszczyznom wol i rozum. Suszno i dobro kraju wy-

ciga, aby równe byo prawo dla mszczyzn i dla biaycigów.* *)

Zgodnie ze sprawiedliwoci, wolno i wasno obywatela moe
«rozciga si tak daleko, dopokd nie szkodzi prawu obywateli innych.* **)

W rzeczywistoci jednak, w tym wzgldzie spoeczestwo musi stosowa

si d(j innych spoeczestw, z klóremi jest powizane. Z tego powodu,

*) Str. 8 i 9.

**) Str. 10.

***) Str. 208.

*) Str. 210.

**) Str. 56.
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« wszystkie narody powinny by stróem i obroc, aby nigdzie wolno nie

byo narusza praw czowieka. » *)

« Dzisiaj ju caa ziemia podzielona, obsiada, jest najsprawiedliwsz

wasnoci tego, co j uprawia.***) W rozumieniu tem jednak Staszic nie

szed tak daleko, jak po 1831 r. niektóre gminy (Hawr) Towarzystwa de-

mokratycznego Polskiego, które wyszedszy z teje zasady, przyszy do tego

wniosku, e ziemia powinna by wasnoci tylko tych, co j wasnemi

rkami uprawiaj. Autor oczywicie mówi zawsze o wasnoci osobistej,

chocia nie by wcale bezwzgldnym jej wielbicielem. «Zawsze niepoyte-

cznie dla towarzystwa — powiada w jednem miejscu — sprzedawa te

dobra, których wacicielem towarzystwo.****)

Z powyszch praw ustosunkowania ludzi pomidzy sob, Staszic

wyprowadza gówne zasady ustroju politycznego. Poniewa najwysza moc

i wola znajduj si w narodzie samym, przeto nierozdzielnie do niego

nalee one powinny. Prosta wikszo jednak nie zawsze oznacza wol
wikszoci. Sdziów powinni obiera sami ol)ywatele; broni kraju powinni

take sami obywatele; anie powierza tego osobnemu wojsku. « Dla obro-

nienia swoich praw, dla oswobodzenia si od gwacicielów» — jedyny

sposób «wojna, » czyli — dla dokadniejszego wyraenia myli — Staszica

— powiedzielibymy dzisiaj: zbrojne powstanie t. j. uycie swojej

mocy przez naród. Wojna bywa wówczas tylko godziwa i sprawiedliwa,

jeeli prawa ludzi broni. «Gwacicielem praw narodów jest kady despota.

Albowiem gdziekolwiek clio jeden tylko despotyzm istnieje, tam w po-

granicznych narodach ju z trudnoci utrzymuj si rzeczypospolite. »*)

Autor rozdziela prawa spoeczne, prawa fundamentalne, prawa

wzajemnych stosunków obywateh pomidzy sob, od praw polity-

cznych, które przedstawiaj stosunek rzdu do obywateli. Jest to gboko

pomylany podzia praw. Pierwsze autor nazywa «kontraktem wspoeczno-

ci czyli ustaw towarzystwa,* drugie — «ustaw rzdu czyli prawami

politycznemi.* Prawa spoeczne dzieU znowu na fundamentalne,

« które oznaczaj, gdzie, kiedy i jak si towarzystwo gromadzi bdzie; kto

i jakim sposobem bdzie móg warunki kontraktu poprawia, odmienia

i powiksza;* oraz cywilne, które «maj w sobie opis wasnoci oso-

bistej, wasnoci ruchomej i wasnoci gruntowej.* **)

Naley jeszcze kilka sów powiedzie o zapatrywaniu si Staszica

na dwie palce wówczas kwestje: form rzdu i ustanowienie wojska.

*) Str. 56.

**) Str. 22.

•***) Str. 173.

*) Str. 20.

**) Str. 226.
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rrojekt loriny rzdu politycznego, nakrolony przez Staszica, chocia

podoimy do projektu Koontaja, nic stoi jednak na równej z nim wyso-

koci. Niema w nim ani tego wykoczenia, ani. lej szerokoci pogliidu,

jakie widzimy w projekcie koontajowskim. Autor Listów do Maa-
chowskiego by fizjokrat; autor Przestróg, mimowiednie i jeszcze

bardziej mimochcc, stawa na gruncie kapitalizmu. ()])aj wyznawcy za-

sady równoci, owiadczali si jednak za cenzusem wyborczym : u Koon-

taja tyrh cenzusem bya rozlego ziemi posiadanej ; u Staszica — kapita,

którego miar by pienidz, w formie podatku opacany. W projekcie

Staszica, województwa wybieraj liczb posów, stosown do wysokoci

opacanego podatku; wyborcami za s tylko ci, co skadaj trzydzieci

zotych podatku rocznego. Chcc zapewni przeAvag wikszoci na sejmi-

kach wojewódzkich, da gosowania tajemnego i instrukcyj dla posów

na sejm. Dla zapewnienia przewagi o ile mona rzetelnej w sejmie, mnie-

ma, e « posowie, na sejm zgromadzeni, w adnej innej materji praw

stanowi nie mog, tylko w tej, w której wiksza cz instrukcyj okae

si. » ••• ) Susznie wykazuje, e przyjta w Zasadach do poprawy

rzdu konieczno jednomylnoci w materjach kardynalnych jest przy-

wróceniem liberum veto pod inn tylko form. «Sejm czyU wadza

prawodawcza — powiada Staszic — równie jak wola Narodu, bdzie

w Polszcz nieustann. » **) Znaczy to, e sejm moe kadej chwili si

zebra. Wybory posów maj odbywa si co dwa lata.

Wadza wykonawcza zostanie podzielon na cztery komisje: skarbow^,

wojskow, zagranicznycli interesów i policji, Z podziwieniem spostrzegamy,

e Staszic nie poszed za przykadem Koontaja i nie uzna potrzeby ko-

misji edukacyjnej, która bya jednym z ywotniejszych objawów ycia

narodowego i tyle doljrego ju zrobia dla Polski i jej przyszoci. Komi-

sje — w projekcie staszicowskim — w zupenej s zalenoci od sejmu.

Przewodnicz w nich ministrowie, wybierani przez sejm wotami sekre-

tnemi. Czonkowie komisyj. a wic i ministrowie, nie maj prawa zasia-

da w sejmie. W czasie nieobecnoci sejmu, kontrola nad komisjami na-

lee bdzie do króla i znajdujcej si przy jego boku stray, zoonej

z pewnej liczby posów i senatorów, których sam naród po województwach

ma wybiera.

Staszic gosowa za sukcesj tronu, przeciwko elekcji królów. Nie

czyni to jednak z zasady monarchicznej jeno ze wzgldów praktycznych.

« Przez wzgld na teraniejsze polityczne zwizki — powiadam — e je-

eliby si miaa zosta wolna królów elekcja, lepiej Polska uczyni, i a-

*) Str. 268.

**) Str. 271.
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rlnyoli królów niie(* nie bdzie. To za powiadam tylko w przypadku, j^dyby

koniecznie miaa zo.sta wolna elekcja. Ale przydaj lo zawsze, i z dzi-

siejszych naszego kraju z innenii politycznych zwizków, wypada najpe-

wniejsza trwao i cao narodu przy sukcesji.* *) Zgadza si zanadto

pospiesznie z Sewerynem Rzewuskim, e «nastpstwo tronu jest jednym

krokiem do zatracenia wolnoci ;»"•*) mógby waciwiej powiedzie: e
moe by jednym krokiem. Zrobiwszy mu jednak powy.sze ustpstwo,

cignie dalej: «AIe elekcja królów ju jest poow drogi do zatracenia

Narodu. I*ierwszy Naród, potem swobody. Pierwsze ycie, potem wygody.

»

Wreszcie Staszic mniema, na pt)dstawie dowiadczenia dziejowego, e «od

rzdu feudalnego do Rzeczypospolitej porzdnej despotyzm jest redni

drog. »
*'^'*)

Rewolucja francuska, której bogosawi, i mówic o której dziwi si.

e wikszo Polaków jest jej przeciwn, nie olnia go jednak jak Tur-

skiego. Widzia, e despotyzm w Europie opiera si na ciemnocie ludów

i dla tego zanadto by silny, aby go mona byo odrazu obali. « Dzisiaj

— powiada — utrzymywa si rzeczompospolitym najrozumniej ustano-

wionym trudno, a rzeczompospolitym le urzdzonym niepodobna. *)

Co do wojska, które ma wynosi sto tysicy, i którego najwaniejsz

cz musi stanowi piechota zoona z chopów i mieszczan, to dla jego

utrzymania, koniecznem jest powikszy znacznie podatki. Wymaga to ze

swojej strony take radykalnej reformy spoecznej, albowiem «d()pokd

sama szlachta mie bdzie najwysz udzielno, sama wszystkich dóbr

ziemskicli wasno i sama podatki stanowi, rzecz niepodobna aby na siebie

woya i od siel)ie wybraa tak wielkie podatki, jakich dzisiaj obrona tak

wielkiego kraju wyciga.* **) Radzi przytem przeznaczy na wojsko in-

trat z dóbr stoowych, potrciwszy sze miljonów na pensj dla króla:

z dóbr duchownych o ile zaoszczdzi si, kiedy pamita bdziemy, e
«prócz plebana i biskupa kady inny duchowny jest niepotrzebny;* ***)

wreszcie z dóbr maltaskich. Dla powikszenia za siy zbrojnej, ponawia

dawniejsz swoje rad, aeby wszystkie starostwa zamieni w milicj.

Przestrogi, natchnite gorc mioci ojczyzny, silnym zapaem

dla wolnoci i postpu, pene nienawici ku despotyzmowi i ciemnocie,

powoyway potnie do opamitania si, zastanowienia, wejcia na drog

poytecznych i koniecznych odmian dla caoci i dobra narodu. Czy gos

*) Str 279 i 280.

**) Str. 280.

***) Str. II.

*) Str. m.
**) Str. 304.

***) Str. 175.
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taki m.'>,u pi/ol)r/.nnV napr(')iio i nie pozostawi po sobie adnego wpywu?!
Niedawna pi/(vs/|,, odpowiatlaa przeczco. Doniose gosy Stanisawa
l^eszczyiiskiego, Józefa Wybickiego i pierwszy grzmicy gos Staszica (Uwagi
nad yciom .lana Zamojskiego) nie przebrzmiay przecie napnjno! —

l*oniewa wyznaczony dwuletni termin dla sejmu skonfederowanego
iiiija. postanowiono wic, aeby nie przerywa pracy prawodawczej, nie

rozwizywa sejmu, lecz uzupeni go tylko nowym kompletem posów
i odbywa dalej prac w podwójnej liczbie reprezentantów.

Sejmiki wyborcze, które odbyway si w listopadzie (1790), przeko-
nay, e stronnictwo patrjotyczne zdo)yo wpyw ogromny w kraju. Caa
modsza generacja sprzyjaa mu. W liczbie wybranych nowych pos(')w

patrjoci przewaali. Wszed do izby take jako pose inflancki Antoni
'Irbicki, torujc niejako drog wejcia samemu Koontajowi, z którym
by cisemi wzami politycznemi poczony.

Dnia 16 grudnia rozpocz sejm konfederacyjny na nowo swoje po-
siedzenia. «Nigdy Warszawa — opowiada Niemcewicz w swoich Pami-
liiikach — wietniejsz nie bya tumami ciekawych wypadków, zjeda-
jcych si zewszd obywateli; ludno Warszawy ledwie nie poow po-
wikszya si.» *) Ruch umysowy by ogromny, czemu nader sprzyjaa
la okoliczno, e « wszyscy w pismach, zdaniach i mowach najzupeniejszej

uywali wolnoci.***) Wpyw literacki Niemcewicza w tym czasie wzmaga
si ogromnie. Dajki jego polityczne przechodziy z ust do ust; wówczas
pojawiy si niektóre z najpikniejszych jego piewów historycznych
(dumy o Michale (fiskim, o ókiewskim i t. d.); wówczas okkiskiwano

znakomicie gran przez aktorów jego komedj: l^owrót posa, gdzie

autor uwydatni kontrast pomidzy szlacht, która o sobie tylko mylaa,
1 szlacht, któr obchodziy dobro i przyszo ojczyzny, szlacht która

wraz z Podkomorzym mniemaa, e «dom zawsze ustpowa powinien

krajowi.* Publiczno hucznie wyraaa swoje zadowolenie Podkomorzemu,
kiedy ten doprowadziwszy szczliwie do koca oenienie swego syna,

powiada do sugi, proszcego take o pozwolenie oenienia si

:

„Dzie dzisiejszy jest dla ranie wity i radosny,

Nie chc, aeby obchód oznaczy go gony,
Milej mi bdzie, ze ci, z Ictórych zyjem pracy,

Stwierdza go szczciem swojem, poczciwi wieniacy

;

Niech mi podlego ze dniem dzisiejszym ustaje.

Ciebie i wo ma ca§ wolnoci nadaj." ***)

*) Str. 112. Pamitniki czasów moich. Wydanie nowo. Lipsk 1868.

**) Tame.
***) Str. 68. Powrót posa. Komedja oryginalna w trzech aktach — wierszem
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Ktoby chcia sdzi o ówczesnym Niemcewiczu z jego Pamitni-
ków, pisanych w gbokiej staroci, ten opaczne o nim wyrol>ib\' s )bie

wyobraenie. Nie mia .luljan wówczas zgryliwej niechci do demagog(')w.

przeciwnie rewolucja francuska napawaa go róow nadziej rozwoju

wolnoci szczliwej dla wszyskich narodów. «Nie by on na czele — jak

bardzo trafnie zauway jego biograf — ale by we wntrzach, w sercu.

w czuciach narodu: by typem serdecznego szlachcica polskiego, wzorem
prawym patrjotyzmu dla masy narodowej.* *) Niemcewicz urodzony na

Litwie w 1758 r., wychowywa si w korpusie kadeckim, prawdziwej

szkole patrjotyzmu; nastpnie zwiedzi Austrj, Wochy, Francj, Angij,

Holandj, Niemcy i widzia tam wiele dobrego, coby pragn mie we
wasnej ojczynie. Domownik Czartoryskicli, przyjaciel Ignacego i Stanisawa

Potockich, przedstawia on w obozie patrjotycznym cznik szlachecki po-

midzy arystokracj postpow i wykluwajc si demokracj. Wpyw
polityczny Niemcewicza wzrasta szczególnie od czasu, jak wespó z Mo-
stowskim i Weyssenhofem zacz wydawa (iazet Narodow y obc.
Gazeta ta, znienawidzona przez targowiczan i po dojciu ich do wadzy,
wnet zakazana, zrobia rewolucj w dziennikarstwie polskiem. Zacza ona

zajmowa si nie oso)ami, ale sprawami publicznemi, wprowadzia arty-

kuy rozumowane, zdawaa spraw z czynnoci sejmowych, ledzia bacznie

za waniejszemi wypadkami ycia publicznego w Europie, a zwaszcza za

rozwojem rewolucji francuskiej. Kierunek gazety by postpowy i umiar-

kowany. « Pismo to znalazo ask w publicznoci i szeroko rozchodzio

si.» **) Niemcewicz w kilkadziesit lat póniej w swoim Ursynowie pod

Warszaw, z rozrzewnieniem wspomina owe czasy : bya to najpikniejsza

chwila w jego yciu.

„Szczliwy, kto ów widok wspaniay pamita,

Gdy od Dniepru do Warty, mio kraju wita
Do znakomitych odmian, do pamitnych czynów,

Zgromadzia w obrady dzielnych Polski synów.

Gdy wolni od przesadów, gosem spólnej zgody

Dawali miastom prawa, rolnikom swobody".

(Dumania Niemcewicza w Ursynowie).

Wrómy do sejmu. Na sesji 20 grudnia pokazao si ju, e wana
zasza zmiana w zapatrywaniu si wikszoci na same obrady i na sto-

sunki krajowe. Praw kardynalnych nie podnoszono do znaczenia pierwszo-

Juljana Ursyna Niemcewicza. Wydanie Turowskiego. Sanok 1855. Niemcewicz dedyko-

wa t§ komedj Stanisowowi Maachowskiemu.

*) Str. 3 i 4. ywot J. U. Niemcewicza przez X. Adama Czartoryskiego. Berlin

— Pozna 1860.

**) Str. 115. Pamitniki czasów moich — Niemcewicza.
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rzdnocTo. Z.sodzono si. wl)rew .stroniiic.lwu slaroszlaclioekiomu. które

clu-iao sluinic' d/no reroriiiaeyjn w samiMii ródle, zaj si rozwa-

aniem po kolei oddzieliiyeh czci konsLytucji. Uproszczony i ulepszony re-

i^nilaniin obrad sejmowych przyczyni si znacznie do szybszego ich prze-

biegu. Caa ustawa o sejmikach, bardzo wana, bo regulujca ycie poli-

lyczne u samycli podstaw, i)rzesz}a stosunkowo w krótkim czasie i 31

marca (I7S1 roku) uzyskaa moc obowizujc.
Tciaz miaa przyj pod obrady ustawa o sejmach, ale za zgod

palrjotów Trbicki na sesji 2H marca zada, aby poprzednio wzito pod

rozwag spraw mieszczan, i w tym przedmiocie zoy do laski marsza-

kowskiej wasne wmioski. Trbicki da si ju pozna jako dobry mówca
sejmowy w^ sprawie kurlandzkiej i ju wówczas, przypominajc, e ucisk

ludu spowodowa rewolucj francusk, doda: «rewolucj, na której wspo-

mnienie niechaj dr ci, co nie umiej z swojemi obchodzi si podda-

nymi.* W przem(')wieniu 28 marca znowu przypomnia, e «najpoteniejsi

wiata mocarze zadre musieli przed determinacj, owieceniem nad swemi

prawami i moc dugo gnbionego ludu,» i spodziewa si, e sejm nie

odrzuci umiarkowanych i susznych da municypalnego stanu polskiego,

zwaszcza e ten stan okazuje powolno i uszanowanie dla rzdowej

opieki. Pomimo opozycji staroszlacheckiej, sprawa miast stana na po-

rzdku dziennym. Wywoaa ona upart walk. W obronie da stanu

miejskiego wystpili posowie: Niemcewicz, Sotyk, (Uiszczyski, Broniko-

wski, Zboiski. Przemówienie Niemcewicza na sesji 2 kwietnia rozgosio

po pierwszy raz nazwisko tego posa po caej F^uropie. «W adnym wol-

nym i rozsdnie rzdzonym kraju — powiada — zasudze, cnocie, zda-

tnoci nie powanny by zamknite wrota. Czstokro ludzie, kt(')rych my
nazywamy bez urodzenia, ratowali, wsawiali ojczyzn swoje. Nikt nie wie,

czem by ojciec Waszyngtona, ani kogo Franklin dziadem swym liczy,

ale kady wie i potomno wiedzie bdzie, e Waszyngton i Franklin oswo-

bodzili Ameryk.* «P»zucie tylko oczy — cign dalej — na rozrzucone

w kraju naszym, nie miasta, ale miast ruiny; na ich upadek, ubóstwo, za-

niedbanie wszelkiego przemysu
;
gruzy ich w^stydliwy i aosny wystawuj

widok w oczach przejedajcego cudzoziemca: có sobie o rzdzie i spra-

wiedliwoci naszej pomyli ? 1 wy, którzy dwigacie Kzeczpospolit z nie-

.sawy, nikczemnoci i upadku, zechcecie zostawi w upadku i nikczemnoci

tyle tysicy mieszkaców, tyle miast, które powinny by ródem prze-

mysu i bogactw waszych i kraju ozdob? Nie, zapewne, wasza sprawie-

dliwo, wa.sze wiato, a nadew.szystko wasza przezorno ka mi si

ina(;zej spodziewa; znacie zapewne potrzeb przywizania icli do rzdu

i do witych praw wolnoci; niech razem z nami broni ich. A jeliby

co niech Bóg odwróci, w nieszczliwych, czyli to zewntrznych napaciach,
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czyli zamieszaniacli krajowych, tyran jaki chcia nas uciska : niecli przy-

wizani do ojczyzny, rzdu i praw, broni je razem z nami ; niech otrzy-

maj wszystko od llzeczypospolitej, eby si juz niczego od jednej osoby

spodziewa si mogU: ludzie nie mog by przywizani do rzdu, tylko

wtenczas, kiedy rzd szcziiwemi ich czyni.» *) Topar Trbickiego i Niem-

cewicza w dniu 5 kwietnia Solyk, pose krakowski, gorcemi sowy i i)rzy-

pomnia szlachcie, e ani (Chodkiewicz, ani Zamojski, ani Czarnecki nie

wstydzili si zasiada z mieszczanami na jednej awie. Zgodziwszy si

wreszcie na przyznanie pewnych praw mieszczanom, staroszlacheckie stron-

nictwo niemal o kade z osol)na targowao si. Zwaszcza dwa posiedzenia

sejmowe, w dniu 14 i 18 kwietnia, byy bardzo burzliwe. Szo oto, w dniu

14 kwietnia, czy mieszczanie maj mie gos rozstrzygajcy (vocem deci-

sivam) czy doradczy. «Temu punktowi (t. j. gosowi rozstrzygajcemu)—
pisa król do Bukatego — najwawiej przeciwili si wszyscy dawnemi

przesdami rzdzcy si; ich zapa przeciwko temu punktowi graduatim

zaprowadzi ich do sprzeciwiania si i wszystkim inszym prawie pomyl-
nym dla mieszczan punktom. » **) Najwicej rozprawia jak zwykle Sucho-

rzewski, pose kaliski, ale gadajc przeciwko gosowi rozstrzygajcemu, nie

spostrzegajc si, zaproponowa co do innych punktów to samo, co po-

przednio gani w projektach patrjotycznych. Król, który — trzeba przy-

zna — gorliwie popiera spraw mieszczan i bardzo zrcznie prowadzi

w iym kierunku rozprawy, skorzysta z tego baamuctwa Suchorzewskiego

i zaleci jego projekt. Teraz znowu zwolennicy mieszczan omal nie utru-

dnili porozumienia. Zwaszcza Wawrzecki, który nalea do liczby tych

niewielu, co nadali -wolno swym wocianom, domaga si koniecznie

gosu rozstrzygajcego. Król w obawie aeby porobione ju ustpstwa mie-

szczanom nie potony na nowo w zerwaniu obrad nad tym przedmiotem,

zrobi suszn uwag, e przed trzema jeszcze laty broniono 1 i b e r u m
veto a teraz potpiono, przeto « spodziewa si mona, e nie zadugo

i tej decisivy doczekaj si mieszczanie.* ***)

Na posiedzeniu 18 kwietnia, «rozliowor sejmowy — jak pisze król

do Bukatego — by krytyczniejszy jeszcze nieli d. 14».*) Pod obrady

przyszed punkt stanowicy, e do magistratur miejskich mog by wy-

bierani wszyscy mieszczanie — posesjonaci bez rónicy powoania i religii.

«Tu Duski stary — opowiada kr(')l — i za nim wszyscy zelanci chcieli

*) Mowa Niemcewicza znajduje si w dziele Czartoryskiego, doczona jako annex

XII. Rtr. 270—273
**) Str. 180 i 181. Listy Stanisawa Augusta do Bukatego. Pamitniki z omna-

stego wieku. T. X. Cz druga. Pozna. 1868

***) Str. 182.

"

*) Str. 183.

22
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wystawi wielkie niebezpieczeiislwo dla wiary katolickiej, a pod tym po-

zorem wywróci prawie wszystkie zasady de die 14. » Król jednak swoj
mowa^ zdoa iimiarkowai- przeciwników. «.luecie syszeli — rzek — e
w miastach wielkopolskich tak mao jcsl katolików, o gdybymy katoli-

kom tylko — wedug propozycji p. Da.skiego - - |)ozwala mieli by bur-

mistrzami, prezydentami i wójtami, toby nie byo nawet kim zdatnym na-

peni te magistratury. A w innych miastach naszych taki zakaz odwróci

wszystkich cudzoziemców, ju dawno dcych do osiadania u nas, od

zamiaru przeniesienia do nas zaludnienia i bogactw, co jednak byo objektem

waszym w przeszy czwartek ».

« Prawo miastom nadane zawierat) nierównie mniej swobód, ni pro-

jekt deputacji, ni ich przywileje. Wszelako sprawio tyle radoci we
wszystkich mieszkacach, tyle aprobacji w caej Europie, na jak do

owego czasu mao który czyn sejmowy zasugiwa*.*) Uchwalone prawo

suyo tylko miastom królewskim. Odzyskiway one prawie zupeny sa-

morzd. Prawa cywilne mieszczan zbliono znacznie do praw szlachty;

pozwolono im nabywa do})ra ziemskie; zniesiono zakaz, przeszkadzajcy

szlachcie zajmowa si rzemiosami i handlem
;
porobiono liczne uatwienia

mieszczanom do nabywania szlachectwa. Co do praw jednak politycznych,

to udzia mieszczan jako stanu móg by czynny w wadzy wykonawczej,

ale w prawodawstwie redukowa si niemal do zera.-"'^") Trzeba wszake

*) Str. 230. O ustanów, i upadku konst. 3 maja.

**) Artj'ka II. „§. 2. Przed otwarciem sejmów zwyczajnych, miasta mianowa

bd wikszoci gosów, plenipotenta wybranego poród obywateli dobrze osiadych,

postpowania i obyczajów nienagannych i odznaczajcych si w sprawowaniu jakiego

urzdu municypalnego. Ci plenipotenci przy otwarciu sejmu, zo marszakowi akt ich

wyboru. Na sesjach prowincjonalnych, z liczby tych plenipotentów wybrani bd czon-

kowie do komisji policji, skarbu i asesorji, i chocia ci wszyscy czonkowie mog zasiada

w wspomnionych komisjach, bdzie ich wszake dwóch tylko z kadej prowincji w ko-

misjach skarbu i policji, a trzech w asesorjaeh. Plenipotenci mie bd gos stanowczy,

w rzeczach tyczcych si miast i handlu, w innych doradczy tylko. Jeeliby który z nich

lub wszyscy razem, byli potwierdzeni przez wyborców swoich, mog jeszcze przez dwa

nastpne lata zasiada, a rzeczpospolita wyznaczy im pensj na czas ich urzdowania".

„§. 3. Chcc aby wszystkie miasta uyway protekcji rzdu, ile razy zajdzie

j otrzeba wymierzenia sprawiedliwoci, pozwalamy im, zaalenia jakie mie mog, prze-

Kada sejmowi przez swoich reprezentantów, którzy ile razy uznaj to za stosowne,

zada mog gosu od marszaka sejmu, a ten odmówiony im by nie moe; tómaczy

si za bd w sposób jak delegowani z komisji, kiedy im gos na sejmie jest udzielony".

„§. U. Miasta upowanione s do mianowania trzech komisarzy do komisyj po-

rzdkowych, eywilno-wojskowych, wojewódzkich, ziemskich i powiatowych wydziau swo-

jego. Komisarze ci mog by mieszczanie lub szlachta, liyleby posiado mieli".

„§ 12. Kiedy miasta nasze Gdask i Toru mie bd do przedstawienia Stanom

petycj, podadz j marszakowi sejmu, przez swoich sekretarzy lub delegowanych,

którym udzielony bdzie gos, skoro go zadaj".
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mie to na wzgldzie, ze sejm traci swoje staro-szlacheckie znaczenie.

Nie reprezentowa on szlachty jako stanu, ale jako wikszych wacicieli

ziemskich. Majc to na uwadze, musimy zgodzi si na wniosek, e rónica

midzy mieszczanami i szlacht ze wzgldu na sejm «cigaa si tylko

do posesji, nie do osób : bo szlachcic, nie majcy posesji ziemskiej, chocia

Wazystkie swobody mia zapew^nione nie móg jednak by czynnym w Rze-

czypospolitej ; a mieszczanin, nabywajcy posesje ziemskie, nie móg mie
sobie odmówionego szlachectwa i przez to samo stawa si czynnym*.*)

Zwyciaa — jak ju zauwaaem — zasada fizjokratyczna, co byo

rzecz naturaln w kraju niemal wycznie rolniczym, ale przytem rozpo-

czynao si take nowe przeobraenie si spoeczne. Poniewa nie suba
rycerska ale wadanie ziemi nadawao szlachcie znaczenie polityczne,

pochodzenie wic rodowe w pozycji spoecznej zwolna ustpowa zaczo

przed majtkiem, bogactwem. Ustrój feudalny przeobraa si plutokraty-

czny. Szlachta w dawnem znaczeniu przestawaa istnie
;
powstawaa nowa

szlachta ziemska, która dziki tylko wstrzymanemu rozwojowi organizmu

narodowego, dosy dugo z waciwym sobie charakterem zakonserwowaa

si i przewane stanowisko spoeczne zajmowaa. W rozwoju normalnym

wysunaby si dosy prdko druga spózawodniczca potga spoeczno-

ekonomiczna, otwierajca drog porzdkowi industrjalnemu. Zapowiadao

j upowszechnione bardzo w kraju pragnienie podniesienia przemysu

i rozszerzenia handlu. Rolnictwo nie przynosio ju tych znacznych ko-

rzyci co dawniej ; z zazdroci spogldano na zachodnie narody, którym

przemys i handel otwieray róda bogactwa i zljytku. F*omidzy szlacht

pojawiaj si nie tylko protektorowie przemysu, jak znakomity Antoni

Tyzenhauz, Wincenty Potocki, Ignacy Dziayski, Czartoryscy, Sapiehowie.

Chreptowicz, Stanisaw ks. Poniatow^ski, ale prawdziwi z usposobienia

przemysowcy, jakim by Lewald .lacek Jezierski. Szlachta garnie si take

do interesu bankowego, czego dowodem Prot Potocki i Aleksander ks.

Lubomirski. Rierze si nawet do kupiectwa i to ostentacyjnie. « Pierwsi

panowie — opowiada Stanisaw hr. Maachowski w swoich Pamitni-
kach — mieli pod lirm swoj sklepy, a mój stryj (marszaek sejmu

czteroletniego) mia sklep sukna i cho raz powinien si by w nim

znajdowa i okciem mierzy*.**) Ro.nie w kraju to przekonanie, e trzeci

stan, «stan poredniczy midzy szlacheckim i wiejskim*, «jest we wszy-

stkich krajach najbardziej kwitncym i najwiksz wolnoci podpor*.***)

Prawo wzgldem miast (tómaczenie z francuskiego) znajduje si wydrukowane

(str. 127—130) w Przegldzie dziejów polskich (Cz pierwsza. Poitiers. 1830).

*) Str. 231. O ustanów, i upadku konstyt. 3 maja.

**) Str. 24. Lwów, 1876.

***) Str. 83. Uwagi o eiiopaeh — Tadeusza Morskiego. Przegld dziejów polskich

Poitiers. 1839.
22*
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1 mno si te szyl)ko liid/.io nowi bez nazwisk historycznych i tradycyj

szh\i hcikirh : tacy Tcpperowic. Kapostas, 1'aschaHs, Klii.tc, Dangol, Szulc,

Kahiyl. Hlank. Rafaowicz, I.askiewicz, Frybezowio, Lewiski itd. ild.

ratrjoci, widzc, e sprawa relbrmy wlecze si powoli i e przy-

jazna dla niej chwila moe przemin — jako istotnie stosunki polityczne

zewntrzne przybieray mniej pomylny zwa\)t dla Polski — postanowili

przygotowa potajemnie ustaw konstytucyjn i wnie j niespodzianie

do sejmu, zapewniwszy sobie poprzednio pomoc i poparcie jak najwiksze.

Niemcewicz powiada, e dusz tego dziea by Ignacy Potocki. Znajc

jednak wahajce si jego uspt)Soljienie i trwao w czynach, trudno przy-

puci, aeby ten pomys bdcobd rewolucyjny wyszed z jego gowy.

Prawdopodobniej, e Koontaj, który pozyska jego ufno nasun mu t
myl. Pocztkowo do obrad tajemnych naleao zaledwie kilka osób:

oprócz Potockiego i Koontaja, Stanisaw Maachowski i rodaktorowie

jeszcze Gazety Narodowej i obcej. Kóko to jednak powoli rozsze-

rzao si. «Sprzysieni» — powtarzam wyraz uyty przez Niemcewicza

— zrozumieli, e bez pomocy króla sprawa nie da si prawie przepro-

wadzi, przytem — jak ju zauwaaem poprzednio — stronnictwo kró-

lew^skie popierao take reformy, nie wiele nawet si rónic co do ich

rozmiarów ze stronnictwem patrjotycznem. W tym celu przypuszczono do

tajemnicy opata Piatolego, sekretarza królewskiego i przyjaciela Ignacego

Potockiego. Woch Piatoli, gorliwy zwolennik zasad Rousseau, «czowiek

wiaty, uczony, poczciwy »,*) posiada ufno królewsk. Przy pomocy

jego pozyskano króla, chocia nie bez trudnoci. W miar zbliania si

do pracy nad uoeniem nowej ustawy konstytucyjnej do koca, liczba

wtajemniczonych wzrastaa i pod koniec dosza do szedziesiciu. Majc

zapewnion ju znaczn pomoc, patrjoci postanowili wnie now ustaw

natychmiast po witach Wielkanocnych, albowiem posowie zwykle

opóniali si z powrotem, zwaszcza naleao si tego teraz spodziewa,

poniewa na porzdek dzienny przychodziy sprawozdania skarbowe. Pa-

trjoci wic uprzedzili swoje stronnictwo, ael)y nie opuszczao Warszawy

podczas wit; król za ze swojej strony porozpisywa listy do swoich

zwolenników, wzywajc ich do najprdszego powrotu. Wnie ustaw do

sejmu miano w dniu 5 maja. Wskutek jednak tego, e kanclerz Jacek

Maachow^ski, którego król chcia pozyska dla sprawy i któremu zwierzy

si z tajemnic, umylnie j rozgosi, przypieszono termin wniesienia

ustawy konstytucyjnej i naznaczono ku temu celowi dzie 8 maja.

W celu popierania reformy, otworzy si by w Warszawie, wzorem

tego co si dziao w Paryu, klub konstytucyjny, który odbywa swoje

*) Niemcewicz.
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posiedzenia w pajacu Ra Iziwiftowskim. Ku wieczorowi 2 maja zgroma-

dzili si palrjoei, i w ohoc licznej publicznoci, odczytano przygotowan

ustaw konstytucyjn. AVywolaa ona huczne oklaski i jednogone woania:

«zgoda! zgoda!* Krokiem tym zjednywano konslytucji pomoc ludnoci

warszawskiej.

Przeciwnicy konstytucji, za.skoczeni niespodzianie, .szukali rady i po-

mocy u Buhakowa, posa rosyjskio^^o. W mieszkaniu jego odbya si w nocy

z 2 na 8 maja w tym przedmiocie narada. Postanowiono protestowa

i wyl)rano ku temu Sucliorzewskiego. Kossakowski szczególnie pod-

nieci go, wmówiwszy we, «e przyjaciele konstytucji byli przedajnemi

narzdziami despotyzmu, chccemi szlaclit porówna z cliopami, e
Moskwa, by podobnego porzdku rzeczy i u siejjie nie doznawa, bya

jedyn opielmnk szlaciiy, i e przywileje jej w^szelkiemi siami popiera

gotowa ».*) Daremnie Trbicki, dowiedziawszy si o tem, przedstawia Su-

cliorzewskiemu, i Rejtanem nie zostanie, pose ten gupi i próny odegra

— jak wiadomo — teatraln swoje manileslacj.

Od samego rana 3 maja, ludno warszaw^ska dya do zamku,

gdzie zapenia sal posiedze, sienie, przedsionki, korytarze i podwórze

zamkowe. Przed zamkiem i po przylegych ulicach stay gste tumy. Ze

postawa taka ludnoci warszawskiej oniemielaa przeciwników reformy,

temu zaprzeczy si nie da. Nie majc odwagi otwarcie wystpi, oponenci

przecigali spraw w rozmaity sposib. Okoo poudnia wszed król, witany

okrzykami radoci, i zagai posiedzenie sejmowe. Po odczytaniu spraw^ozda-

nia. deputacji do spraw zagranicznych, przerywanego krzykami i rzucaniem

si Suchorzewskiego, i po odczytaniu depesz zagranicznych, Ignacy Potocki

marszaek wielki litewski zwróci si do króla z prob, by odkry widoki

swoje ku ratunkowi ojczyzny. Na danie wic króla, odczytano uoony

projekt. Kiedy skoczyo si czytanie, rozpoczy si dugie rozprawy, które

obracay si wszystkie przewanie okoo kwestji elekcji królów. Przeciwnicy

reformy, pomidzy któremi znalaz si take przypadkiem poczciwy Korsak,

który jednak ju na posiedzeniu 5 maja przyczy si do wikszoci,

przedstawiali sukcesj tronu jako zatrat wolnoci; patr^joci za, szcze-

gólnie Linowski pose krakowski i Stanisaw Potocki pose lubelski, wy-

kazywali, e obalenie elekcji byo waciwie wyzwoleniem si z pod prze-

wagi monowadców. «&ólu i ojcze I
— za\voa Potocki, koczc sw

mow — oto wizi naród przemoc zdrady ssiadów, przemoc w^ewntrz-

nego nieadu, przemoc bdu dawnego ; nie pozwalaj, aby w tych wzach

duej zostawia; ratuj cao i wolno nasze; nie wolno wyuzdan,

gardzc rzdem i prawami, nie wolno bezprawn samych monowadcow,

*) Str. 116. Pamitniki Niemcewicza.
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w y/r-/yrli nad równo, ale wolno kadego, kl(')ry si tylko mieszkacem

kraju polskiego liczy*. Wreszcie Zabieo pose inflancki uspokaja opo-

nenl(')W. m(')wic: «Hyem zawsze przeciwny nieumiarkowanej wadzy

królów i bybym dolad. gdyby nie byy poczynione w tej mierze odmiany,

klóre i najwiksz troskliwo o ocalenie wolnoci zaspokoi powinny*.

Suchorzewski w swoim protecie powiada, e kiedy, przed przemó-

wieniem Zabiey, trwa sp(')r. czy ma by projekt jeszcze raz odczytany,

cechy warszawskie w liczbie kilkunastu tysicy ludzi zbliyy si z cho-

rgwiami pod izb sejmow i opasay j.*) Jest to rzecz wielce prawdo-

podobna. I jeeli rzeczywicie taka manifestacja miaa miejsce, to trzeba

przyzna, i wywara ona skutek.**) Opozycja przycicha, i sam jedynie

Suchorzewski odegra teatraln scen, kadc si wznak przed tronem

i zagradzajc swem ciaem drog posom, domagajcym si zoenia przy-

sigi na odczytan konstytucj. Kiedy ku wieczorowi, król wraz z posami

i senatorami uda si do fary, gdzie ci skadali przysig, w sali sejmo-

wej pozostao koo dwudziestu tylko posów. Tak nieliczna bya opozycja!

Na krzyki oponentów najlepsz da odpowied Wawrzecki pose bracawski

w swojem przemówieniu na sesji 10 maja. — «1 có ta konstytucja —
rzek — wydara narodowi i przywaszczya tronowi ? Nic bynajmniej.

Ale wydara monowadcom sposobno czynienia zamiesza w kraju

i wzniecania intryg i wydara ssiadom drog do wpywów nieszczliwych

zawsze dla 1'olski. Jd \vic nieprzyjaciómi tej konstytucji monowadcy,

kttrych widoki, zajte ambicj, niedogodno w niej znajduj
;

albo tylko

zawistni szczciu naszemu ssiedzi ».

Konstytucja H maja miaa wicej znaczenie polityczne, anieli spo-

eczne. To, co przyznano mieszczanom, daa ju ustawa kwietniowa. Kon-

stytucja 3 maja orzeka tylko, e chce w zupenoci j utrzyma i deklaruje

za cz swoje. C h o p o m wos c i a n o m nie szczdzono uznania mo-

ralnego, ale istotnie nie postarano si uly ich losowi. Otworzono tylko

szerzej drog do prywatnej inicjatywy, stanowic, i wszelkie nadania

i ukady bd miay moc obowizujc dla obu stron, dziedziców i wo-

) Str. 275, Protest Suehorzewskiego znajduje si w dziele Leona Wegnera

:

„Dzieje dnia trzeciego i pitego maja 1791". Pozna 1865.

**) Przygotowanie manifestacji ludowej przypisywano powszechnie KoWontajowi.

Suchorzewski nazywa go polskim Katylln. Niemcewicz tak pisze: Koontaj „czowiek

miay, pierwszy co u ludu i mieszczan wzitoe sobie skarbie zacz, pierwszy, co ich

za spryn do dopicia swych widoków uy, Koontaj, mówi, przez zauszników

swoich: Konopk, przeehrzt Dembowskiego i prezydenta naówezas miasta Dekerta, po-

budzi mieszczan warszawskich, e tumnie zgromadzili si koo zamku królewskiego"...

Str. 116. Pamitniki. Niemcewicz widocznie albo zapomnia, albo nie wiedzia, e Dekert

w tym czasie ju nie y.
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cian. *) Ogoszono przytem «wolno. zupen dla wszystkich ludzi, tak

nowo przybywajcych jako i tycli, którzyby pierwej z kraju oddaliwszy

si, teraz do ojczyzny powróci chcien.* Dodatek ten mógby nieraz ostrzem

swem zwraca si przeciwko szlachcie dziedzicznej. Ciekawem jest bardzo

take to, e szlachta, która przed rokiem ogosia, e ona jest tylko na-

rodem, teraz owiadczaa, e wocianie stanowi w narodzie najliczniejsz

ludno. Ustp o szlachcie ziemianach, przy cilejszym rozbiorze,

powiadcza to przeobraanie si stanu przewodniego, o którem ju mó-

wiem. Zwaszcza jest to widocznem, jeeli porównamy rzeczony ustp

z Prawami kardynalnemi niewzruszonemi, które poprzednio

byy uchwalone. Konstytucja mówi tylko o szlachcie ziemianach,
nic nie w^spominajc o szlachcie nieziemianach a przecie bya taka i liczna

;

l*rawa kardynalne mówiy zawsze o stanie szlacheckim. Konstytucja przy-

znaje szlachcie ziemianom tylko pierwszestwo ; Prawa kardynalne za
orzekay, i rzeczpospolita zawiera si tylko w stanie szlacheckim. Kon-

stytucja dziwnym zwrotem szlacht ziemian utosamia z caym stanem

*) Przytoczymy tu cay ustp (IV) o chopach wocianach. „Lud rolniczy, z pod

którego rki pynie najobfitsze ródo, który najliczniejsz w narodzie stanowi hidnoe,

a zatem najdzielniejsz kraj si, tak przez sprawiedliwo, ludzko i obowizki

chrzecijaskie, jako i przez wasny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiek prawa

i rzdu krajowego przyjmujemy, stanowic i odtd, jakiebykolwiek swobody, nadania

lub umowy dziedzica z wocianami dóbr swoich autentycznie uoyli, czyliby te swo-

body, nadania i umowy byy z gromadami, czyli te z kadym osobno wsi mieszkacem

zrobione, bd stanowi wspólny i wzajemny obowizek, podug rzetelnego znaczenia

warunków i opisu, zawartego w takowych nadaniach i umowach, pod opiek rzdu kra-

jowego podpadajcy. Ukady takowe i wynikajce z nich obowizki, przez jednego wa-
ciciela gruntu dobrowolnie przyjte, nie tylko jego samego, ale i nastpców jego, lub

prawa nabywców tak wiza bd, i ich nigdy samowolnie odmienia nie bd mocni.

Nawzajem wocianie jakie kolwiekbd majtnoci od dobrowolnych umów, przyjtych

nada i z niemi zczonych powinnoci, usuwa inaczej si nie bd mogli, tylko w takim

sposobie i z takiemi warunkami, jak w opisach tyche umów postanowione mieli, które

czy na wieczno, czyli do czasu przyjte, cile ich obowizywa bd. — Zawarowa-

wszy tym sposobem dziedziców przy wszelkich poytkach od wocian im nalecych,

a ehce jak najskuteczniej zachci pomnoenie ludnoci krajowej, ogaszamy wolno
zupen dla wszystkich ludzi, tak nowo przybywajcych jako i tych, którzyby pierwej

z kraju oddaliwszy si, teraz do ojczyzny powróci chcieli, tak dalece, i kady czo-

wiek do pastw rzeczypospolitej nowo z którejkolwiek strony przybyy lub powracajcy,

jak tylko stanie nog na ziemi polskiej, wolnym jest zupenie uy przemysu swego,

jak i gdzie chce; wolny jest czyni umowy na osiadoe, robocizn lub czynsze, jak

i dopóki si umówi; wolny jest osiada w miecie lub na wsiach; wolny jest mieszka

w Polsce lub w kraju, do którego zechce powróci, uczyniwszy zado.sy obowizkom,

które dobrowolnie na siebie przyj". Jak widzimy, sowa: pod opiek prawa
i rzdu krajowego przyjmujemy, stosoway si waciwie tylko do tych

wocian, dziedzice których chcieli co dla nich zrobi. Pod opiek bowiem prawa i rzdu

mona przyjmowa tylko to, co jest okrelone.
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szlacheckim, p wiada bowiem: «Wszystk szla(;htc równemi l)y midzy

sob;{ uznajiMiiy. nio tylko co do staiania o iir/dy i o sprawowanie posug

Ojczynie, honor, saw i poytek pi-zyiioszcych ; ale oraz co do równego

uyAvania przywilejów i prerogatyw stanowi szlacheckiemu sucych.*

Czyhy prawodawcy mieli byli zai)omnie, e prawa o iJej mikach,

zabezpieczone uroczycie przez konstytucj jako najistotniejsza zasada wol-

noci obywatelskiej, usuway ubosz szlacht od udziau w prawodawstwie

a nawet w sdownictwie ? ! Rzecz niemoliwa, wobec krzyków, które prze-

ciwnicy konstytucji od samego pocztku w tym przedmiocie podnosili.

1'olifycznie i moralnie ziemianie; waciciele, przyjmujc w swe szeregi za-

monych mieszczan, sami stawali na przewodniem stanowisku, a gmin

szlachecki odsuwali do reszty gminu, pozostawiajc mu tylko wolno cy-

wiln w obrbie prawa szlacheckiego. l*omimo tej cikiej krzywdy, jak

wyrzdzono szlachcie ubogiej, bronia ona konstytucji 3 maja i proter

stowaa przeciwko 'J'argowicy, chocia ta przywracaa jej dawne prawa.

Chodzio temu poczciwemu gminowi szlacheckiemu wicej o interes Oj-

czi/.ny, anieli o wasny.

Wane znaczenie polityczne konstytucji 3 maja gównie polegao na

tem, e znosia liberum veto i kontederac;je i stanowia «tron elekcyjny

przez amilje» czyli dynastj. Ustalaa wic porzdek i uatwiaa rozwój

spokojny organizmu polityczno-spoecznego. Wanera w tym wzgldzie byo

postanowienie, e rewizja i poprawa konstytucji ma si odbywa co dwa-

dziecia pi lat na sejmie ekstraordynaryjnym.

Czy krzyki Targowiczan, e konstytucja 3 maja zaprowadzaa w l*ol-

.sce despotyzm, miay jakkolwiekbd podstaw? Zgoa adnej. Dynastj

nie czynia Polski wicej monarchiczn. Przeciwnie, sejm sta si silniej-

szym, anieli to byo w czasacli anarchii i Rady Nieustajcej. Znaczenie

sejmu powinno ju byo uró z tego powodu, e sejm by zawsze w po-

gotowiu, e zgromadza si sam w pewnych terminach, i e zwoanie jego

w potrzebie nagej mogo nastpi pomimo woli nawet króla. Nadto, roz-

szerzajc prawa izby poselskiej i dokadniej okrelajc czynno izby se-

natorskiej, ograniczano wpyw osobisty króla na sejm. Co wicej, sejm

wprowadza rozleg kontrol nad wadz wykonawcz, ogranicza wol
krtjlewsk przez wol ministrów i stawa si sam rozjemc w wypadku,

kiedy aden z muiistnjw, zasiadajcych w stray, zoonej z prymasa, piciu

ministrów i dwóch sekretarzy, nie chciaby podpisa decyzji królewskiej.

Konstytucja 3 maja wicej ograniczaa wadz królewsk, anieli konsty-

tucja angielska i póniejsza co do czasu konstytucja francuska 1791 roku.

Oceniano. rónie konstytucj 3 maja. Sieyes, Yolney, Fox, Mackintosch

szczerze j chwalili. Hurke chwali j jedynie dla tego, aeby poniy re-

wolucj francusk. Hertzberg w mowie swojej o rewolucjach, któr mia
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w akademii berliskiej, take podnosi umiarkowanie rewolucji polskiej,

biorc jej to za dobre, i nie posza za przykadem gwatownoci francu-

skiej. Pomidzy cudzoziemcami interesowany tylko gos Mebee'go (Ilistoire

de la pretendue revolution de Pologne, avec un examen de sa nouvelle

constitution. Far M. Mehee. A Taris. 17U2), który suy w Rosji i nie

lul)i Polski, bo musia z powodu dugów z niej ucieka, potpi bezwzgl-

dnie nasze lionstytucj. Dobr mu odpowied w kilka lat póniej da autor

dziea p. t. «Memoires pour servir a Fbistoire des revolutions de Pologne,

particuliereraent a celle de 1794» (Par un citoyen polonais. A Paris. An

Ul), cliocia autor ten wcale nie by szlacheckiego i monarchicznego uspo-

sobienia, lecz przeciwnie sprzyja radykalnej reformie spoecznej w Polsce

i przestrzega swych rodaków, by nie czyli losów swego narodu z de-

spotami, poniewa «ci przemin, ludy za same s tylko niemiertelne.* *)

Nasi publicyci mniej byli zgodni w swych zdaniach o konstytucji

3 maja. Wyczajc tych, co si przyczynili sami do jej ustanowienia,

jak np. Koontaja, **) i tych, co popierali targowiczan, jedni jak Hieronim

Strojnowski wysawiali j; drudzy, jak Zajczek, Adam Rzewuski, Su-
kowski krytykowali j ostro. Najwaniejszym ich zarzutem by ten, e kon-

stytucja nic nie zrobia dla wocian. «Co si tyczy wocian, klasy tej

swobody s tylko oznaczone w wyrazach ogólnych — powiada Zajczek —
wicej przez boja nieuchodzenia za barbarzyców w wieku XVIII ni
przez sprawiedliwo, ludzko i' rozum podyktowanych.* ***) Rzewuski

przypomina, e zguba i upadek Rzplitej Spartaskiej byy spowodowane

wzgard i uciskiem, których od mieszkaców Lacedemonu doznawali loci.

Tak samo ostro ocenia konstytucj Józef Suliowski w Ostatnim go-
sie obywatela polskiego. Niezadowolenie z ustpu o wocianach

*) Str. 76. W ogóle, o pubUcystaci francuskich, którzy potpiali nasze denia
ku niepodlegoci, mona powiedzie, e byli narzdziami tylko wrogów naszych. Czy

najgoniejszy z nich, Proudhon, nalea do tej kategorji wiadomie, mona wtpi ; ale

e móg by niewiadomem narzdziem Milutina, z którym pozostawa w dobrych sto-

sunkach, to bardzo prawdopodobna. Czytajc to, co napisa o historji polskiej, spostrze-

gamy, e musia czerpa swoje wiadomoci ze róde rosyjskich nam nieprzyjaznych.

Wreszcie o pogldzie jego na historj polsk, w którym objawia si gruba niewiadomo
i straszna namitno, na serjo mówi nie mona.

**) Koontaj jednak pisa do Hulewicza: „Czytajcie moje listy do Maachowskiego,

czytajcie mój projekt do deputaeji podany, najdziecie, jak ja chciaem, i jak si mnie

zdawao. A przecie chocia te moje projekta uskutecznione nie zostay, chocia konsty-

tucja w wielu rzeczach odmienne przyniosa systema ; uznaem je za dobre, bom widzia,

i Rzeczpospolita odetchn moe od nieustannych burzliwoei, i z czasem przysposobi

si do doskonaego rzdu". Str. llO. Listy Hugona Koontaja.

***) Str. 28. Histoire de la revolution de Pologne en 1794 par un temoin ocu-

laire. A Paris. An V-1797. Str. 32. Polskie tumaczenie Koontaja w wydaniu Mrówki.
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podzielao wichi iiawcl /. lydi. kl(»izy bardzo wysoko stawili uchwalon
konslyluejii. — y-daiiicm inojcm powiada autoi- Lisi u od|)owio-
d 11 ioK o — artyku IV o clio pa cii wocianach Jcsl prawdziw
plam w Ustawie ;> maja. plam. kl(')ra wiele ujmuje z piknoci tego nie-

pnidwnanejio dziea. » *)

Czy Jednak kon.stytucja H maja zasugiwaa na to potpienie, Jakie

czytamy np. w Uwagach M. Kuhraklewicza z 1H8H r.?**) liezwarun-

kowo nie. Tylko pod wpywem namitnych demokratycznycli sporów, mo-
na byt) przypisywa szlachcie egoistyczne i czarne zamiary, Jakie spo-

strzega Kuhrakiewicz w ustpie konstytucji, e «najwysza wadza krajowa

i rzd przez ni ustanowiony adnych pretensyj pod pretekstem Jurium
rogal i um i Jaldmkolwiek innym pozorem do wasnoci obywatelskich,

bd w czci btl w caoci, roci sobie nie bdzie. » ***) (idyby Kuhra-

kiewicz zna by lepiej literatur polsk polityczn z koca XVIII stul., to

nie Jjyby wypowiedzia tak stanowczo swego zdania. Przekonaby si, e
z Jednej strony ci, co sprzyjali wocianom widzieli wanie, w konstytucji

bd co bd pewny postp; z drugiej za strony przeciwnicy konstytucji

\vanie w ustpie o -wocianach spostrzegah najwiksz grob szlachcie.

Zajczek i Sukowski, którzy naleeli do inicjatorów ruchu demokratycznego

u na.s. nie potpiaj konstytucji 8 maja bezwzgldnie. «Mimo mnóstwa
niedoskonaoci ta tylko konstytucja moga Jiy wówczas od Polaków przy-

jt » — powiada Zajczek. *) Sukowski samo podniesienie sprawy wo-
ciaskiej uwaa za zalet konstytucji, albowiem widzia w tem pocztek
pracy nad jej rozwizaniem. Sami wo.cianie upatrywali w konstytucji H

maja pocztek ulenia swego losu, jak o fem wiadcz pomidzy innemi,

*) Str. 57.

**) Uwagi nad konstytucj 3 maja 1791 r. co do prawa wasnoci gruntu. Pod-

pisano: Bourges d. 5 lipca 1833. M. Kubrakiewicz. Uwagi te byiy litografowane.

***) „Lecz jakie to jeszcze szlachetne uczucia — powiada Kubrakiewicz — kie-

roway sejmem, przy wydaniu prawa o wasnoci gruntu? Wiedziaa arystokracja w r.

1791, co sie we Francji dzieje, a nawet co rzdy austrjaekie i pruskie dla wocian
czyni, przewidywaa konieczny upadek swego -despotyzmu, a lkajc sie zniesienia przy-

wilejów, zatwierdzia wydarcie wociaskich gruntów, aby tym sposobem prawo do pa-
szczyzny nie na samych tylko chwiejcych si przywilejach, lecz zarazem na prawie

wasnoci opara; rozuuiiaa, i przez zastrzeenie: e wadze krajowe i rzd przyszy

adnych pretensyj, pod pozorem praw królewskich lub jakimkolwiek innym, do wa-
snoci obywatelskiej roci nie bd, rozumia — mówi — stan uprzywilejowany, i
przez ten wyrok skrpuje przysze wadze pruskie i austrjaekie, które na jego gruzach

zaj miay miejsce. Zaiste aden nawet najdzikszy despota nie mógby z samowadnoci
swojej zrobi wikszego naduycia ! Otó to byy szlachetne uczucia stanu szlacheckiego,

oto bya Rzeczpospolita polska!"

*) Str. 32.
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znany ze swej przychylnoci dla wocian, ks. I*avv(; IJrzoslowski i \u\\-

kownik .l()zcl' Cioek Komorowski w listach swych do kr(')la. *)

Dyzma Hocza Tomaszewski, póniejszy sekretarz konlederac.ji hii-

gowickie.i, najdokadniej moe wypowiedzia te obawy, które miotay zwo-

lennikami staroszlacheckiego porzdku. «Subtelna w polityce swT)j rewo-

lucj czynica partja — pisa adwokackim swoim stylem — chcc swój

rzd nowy nie tak przykrym uczyni i da go — ile mona — smakowa
wszystkim, nie chciaa raptownem wyjciem wocian z poddastwa, ol)U-

rzyi- dziedziców przyzwyczajonych panowa nad niemi, ale co dzia sie

Ijtlzie, gdy wizy, które na nas kad, silniej przycignione bd, pozna

kady niewczenie. Uudzony ksztatnie faworami dworu, nie jeden dziedzic

z jego podniety wysadzi si na nadania wolnoci poddanym, a ich po-

winnoci jedne cakiem zniesie, drugie znacznie pozmniejsza, tymczasem

w ssiednich dobracli dawne nalenoci odbywajcy wocianie, wprzód

z zazdroci patrzy na tamtych bd goszcych swoje szczliwo, dalej

szemra zaczn na swego stanu rónic, dalej od wysadzonych na to

apostoów podegani, widocznie oburza si bd, dalej siln si moc
upomina podobnego tamtym uwolnienia, dalej to wzburzone i namowami

rozigrane morze, to lekkowierne pospólstwo swojej siy okae niezmierno,

i mier w onie swojera mieszczc, panów tej roli, która ich niegdy

ywia, daj ]:5oe jeeli nie podobnym jak we Francji sposobem, jednych

pomorduje a drugich wyenie haniebnie. » **) Seweryn Rzewuski w ordy-

nansie do wojska oskara fiejm czteroletni, e rozcignieniem opieki rzdu

nad wocianami prawa szlacheckie naruszy. Targowica, która w swych

aktach oskaraa stronnictwo patrjotyczne, e podburzao mieszczastw^o,

stawia mu za wzór « przykad nieszczsny Parya » i « klopy (kluby) na

wzór paryskich, »***) grozia najsroszemi karami wocianom i poddanym,

gdyby ci wypaca si mieli «niewdzicznoci czarn» dla swych dobro-

dziejów, «przez ch wyjcia si z ich posuszestwa »
*) i wzywaa dzie-

dziców, «aeby wocianów przy dawniejszej powinnoci utrzymywa sta-

rali si i buntowników przykadnie od takowych zamiarów wstrzymali.

»

I trzeba przytem zauwaa, e groby te i wezwania byy w pewnej

*) Str. 211 i 229. Koresp. krajowa Stanisawa Augusta.

**) Str. 291. Dyzmy Boezy Tomaszewskiego uwagi nad konstytucj i rewolucj

3 maja — przedrukowane w dziele Leona Wegnera: „Dzieje dnia trzeciego i pitego

maja 1791.

***) Str. 144. Konfederacja województw wielkopolskich, Poznaskiego, Kaliskiego,

Gnienieskiego i Ziemi Wsehowskiej, dnia 20 sierpnia 1792 r. w miecie rodzie za-

wizane. Napisa Leon Wegner. Pozna 1863. Dodatek XXU. Akt zawizania konfede-

racji w Wielkopolsce.

*) Str. 168. Dodatek XXVIII. Uniwersa Stan. Szczsnego Potockiego.
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iiiiorzo wywoano lake osroinnom w/l)iir/oiii(Mii wocian, kL(')re ol)jawio

sio, po zawizaniu koiiCodorneji Tar<fovviekioi i s(')wnie w dohracli prze-

ciwników otwartych konstytucji ;) maja.

(Izy konstytucja 8 maja sprowadzia jakie realne korzyci dla wo-
cian? Niewtpliwie. Naprzód, uczynia ona obowizujcemi wszystkie na-

dania i ustpstwa, które dziedzice poczynili byli przedtem wocianom.
Zapewne, Iiczl)a takich dziedziców stosunkowo bya niewielka, ale co

l;ardzo wa/na. do liczby tej naleeli ludzie wielkiego wpywu i znaczenia.

W liczbie tej byli: Zamojski, (Uuepfowicz, Czartoryscy, Szczsny Potocki, l'o-

niatowscy, marszaek Stanisaw Maachowski,*) lvoontaj,**) Karol Prozor,***)

Brzostowscy, Ignacy Karp', Kajetan Nagurski,*) Wawrzecki, Krasiski, Jacek

Jezierski i inni. Powtóre, korzystaa z ogoszonej wolnoci caa ta ludno,
która przybywaa do Polski, po ogoszeniu lionstytucji 8 maja, a miao
w-ej jej do Rzeczypospolitej w krótkim czasie do stutysicy. "**) Wre-

szcie, wpyw nowej ustawy objawi si «w czynieniu kontraktów^ przez

wielu wacicieli z wocianami, w poddawaniu siebie i nastpców pod

sd dla zawarowania tyche kontraktów. » "**)

*) W kocu 179Ó r. Stanisaw Maachowski w majtnoci swojej Rkorajskiej

to jest we wsiach: Rkoraj, Moszczenica, Wola Moszczenicka, Biakowiee, Koszów, Baby,

Sierosaw i Srockie, zniós poddastwo^ przywróci wszystkim wocianom wolno tak,

jakiej uywali wocianie dóbr królewskich i duchownych, i zapewni wocianom dziere-

nie uywanych przez nich gruntów, pod warunkiem penienia opisanych powinnoci;

wocianie mogli swe grunta sprzedawa, lecz dzieli ich nie mojili. Str. 790—803.

Pamitnik historyczno-polityczno-ekonomiezny. Wrzesie, 1791. Akt uroczysty, którym

J. W. Stanisaw Nacz Maachowski, M. S. nada \w)lnoe wocianom swoim, do na-

ladowania w podobnem przedsiwziciu innym obywatelom przeoony.

**) W Listach do Maachowskiego, Koontaj, mówic o. koniecznoci nadania wol-

noci wocianom, powiada : „Nie rozumiej J. W. WPan, eby sowa moje byy tylko

prónym czucia zapaem Mam z daru opatrznoci moje wasn ziemi; znaj mi s-

siedzi i nie przyganiaj memu gospodarstwu. Powikszyem mierne intraty, bez ueinienia

ludu, oddawszy im wolno i nadawszy wasno gruntow " Str. 53 i 54.

***) Karpisi-.i w swoich Pamitnikach powiada o nim, e by najlepszym dla

swoich wieniaków panem, „i gdyby tak przed upadkiem insi magnaci postpowali byli

z biednymi poddanymi, nigdybymy do takiego koca nie przyszli..." Str. 1229. Biblio-

teka Polska. Dziea Franciszka Karpiskiego. W Krakowie 1862.

*) „Ile to dobroczynnych nada dla wocian przez Ignacego Karpia na dobra

Johaniszkiele oraz dalsze woci na mudzi, oraz przez wielu innych tak w Litwie jako

Uz na mudzi po Konstytucji 3go maja nastao, a przez rzd despotyczny, pod który

te prowincje dawnej Polski sic dostay, zniweczone s do tego stopnia, e teraz w owej

krainie i wspomnie o nich nie wolno. Artyku Wodzimierza Godona. Str. 171. Moda

Polska. Pary 1838.

**) Str. 212. O usta, i upadku konst. Ogiski sprowadzi do swoich dóbr prze-

szo J50 rodzin Szwajcarów i Niemców. Str. 326 T. I. Memoires de Michel Ogiski.

Paris. Geneve 1826,

***) Str. 234. O usta, i upadku konst.
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Wkrótce jednak przekonano si, e na lem poprzesta w sprawie

wociaskiej niepodobna. i'oslpowsza cz spoeczestwa, która szybko

rosa pod wpywem wypadków Irancuskicti i coraz bardziej upowszechnia-

jcego si przekonania, e sama szlaclila nie obroni Kzplitej od napaci

ssiednich despotów, pragna stanowczej decyzji co do zniesienia podda-
stwa. 'omidzy Avocianami rozbudzona natzieja wywoywaa take wiksze
pragnienia i sprowadzaa tu i ówdzie rozruchy, tak np. w czterecli miej-

scach na Litwie i w Koronie odmówiono pacenia podatków^ i odbywania

powinnoci. *) Potrzeba zrobienia czego wicej okrelonego dla wocian,
anieli goosowne przyrzeczenie wzicia pod opiek prawa, dawaa si
uczuwa coraz bardziej, l^ukownik Komorowski 20 lutego 1792 r. pisa

do króla: «....l^ospólstAvo. któremu zapev/niono prawn opiel^, bogosawi
króla, ale przy tej opiece sytuacja ciiopów nie poprawia si: tyle cierpi,

ile za czasów anarchji cierpieli, bo dotd nie s informowani, co si od

nich naley panom, a co panowie im dotrzyma powinni. » **) W War-
szawie na pocztku marca tego roku — podug relacji Buhakowa —
miano agitowa silnie w sprawie wociaskiej, a Woch Mazzei, wezwany
z Parya przez l'iatolego, jakoby przewodniczy w tym rucliu.***)

To s fakty, które przemawiaj za tem, e podug wszelkiego pra-

wdopodobiestwa znowu podniesionoby wkrótce sprawc wiociaiisk. Oprócz

tego wystpoway na widowni dziejow, dwa jeszcze wane pow^ody

rychego zniesienia poddastw^a
;

jeden powód — nazwabym prawem
ruchu dziejowego, drugi by natury ekonomicznej.

Konstytucja S maja — mniejsza o to — wiadomie czy niewiado-

mie wprawia spraw wociask w ruch, który koniecznie musia do-

prowadzi do zniesienia poddastwa. Zrobia to, stwarzajc w^olny stan

wociafiski obok poddaczego, i stawia je w takiem wzgldem siebie

pooeniu, e jeden musia wzrasta a drugi zmnijsza si. Przypuszczamy,

e byoby zudzeniem wierzy w przepowiedni Karpiskiego, który zwra-

cajc si do Stanisawa Maachow^skiego, do ks. Stanisawa Poniatowskiego

i do Joacliima Ghreptowicza, powiada

:

„Rozbiezj si wasz przykad w róne kraju strony,

Odzyskujc ojczynie ludzi miljony,

Którzy od niej tuleni, bd§ o nia dbali,

Bo dotd, co to dobro krajowe, nie znali." *)

*) Str. 208. Pamitniki z omnsstego wieku. T. X. Cz druga. Pozna 1868

Listy Stanisawa Augusta do Bukatego.

**) Str. 229. Koresp. kr. Stanisawa Augusta.

***) Str. 307. Pamitniki z omnastego wieku. T. X Cz druga.

*) Str. 408. Do Stanisawa Maaeliowsliiego, Referendarza koronnego, marszaka
sejmu i konf. koron, z okolicznoci danej wolnoci poddanj^m swoim.
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Ale mogy byd inne sposoby rowizania sprawy. W nienawici swej

dla konsly ucji, Dyznla Bocza Tomaszewski wskaza na drugi, poczony

z gwatem. By jednak jeszcze trzeci sposób, najprawdopodobniejszy, spo-

s()b zaatwienia sprawy w sejmie. Kolizje^, nieuniknione wskutc^k równo-

rzdnego istnienia dwócb stanów wlociasiwa, zmuszayby do podno.szenia

sprawy wociaskiej w sejmie, w kt(')rym liczba interesowanycb do za-

chowania poddaiiswa zmniejszaaby si, w miar wzmagania si w nim

przedstawicielstwa mieszczan i coraz liczniejszego przyl)ywania posów

szlacheckich, któr/y w dobrach swoich ju znieli poddastwo.

1'owody ekonomiczne do zniesienia poddastwa byy take niemao-

wane. Ówczeni publicyci z ca wiadomoci je przytaczali. Niemal

jednogonie wskazywali na potrzeb powikszenia ludnoci w kraju i na

konieczno zapobieenia coraz wikszej emigracji wocian. Jedno i drugie

daoby si najatwiej zrobi przez zniesienie poddastwa. Wzrastajca

liczba fabryk potrzebowaa ruchomej klasy robotniczej. Potrzeba ta da-

waa si najwicej uczuwa w Wielkopolsce, jako najbardziej przemyso-

wej prowincji. W gospodarstwie rolnem przygotowywaa si take zmiana.

Narzekano powszechnie na upadek rolnictwa; woano o jogo podniesienie

przez rol)ienie wikszych nakadów i staranniejsz upraw. Uwaano za

konieczne skierowywa kapitay ku roli a wic wprowadza rolnictwo na

drog kapitalistyczn. Z tem czono take bardzo susznie konieczno

uwolnienia poddanych. *)

Ustaw ;] maja przyjto w caym kraju yczliwie. Znaczna wikszo
szlatihty bya z niej zadowolona, mieszczanie z jej powodu okazywali

wieka rado i wocianie nawet z pewn nadziej zaczli spoglda na

rzd polski.""*) Wówczas to mona byo widzie, jak nieliczn i bezsiln

l)ya opozycja. Sama ona nic nie mogaby zrobi bez pomocy obcej. Wa-
nie wic naleao pieszy z uzbrojeniem narodu przeciwko zewntrznemu

nieprzyjacielowi. Komarzewski powiada, e król rozumiejc to dobrze,

wkrótce po 8 maja, radzi natychmiast uzbroi szlacht i mieszczan.*^*)

Król to samo mówi w swoim licie, w którym tumaczy si przed wy-

chodcami ze swego postpowania w 1792 r. Uzbrojenie szlachty miao

l)ol(;ga na wyznaczeniu dla niej dowódców woj.skowych w województwach,

zwaszcza pogranicznych. Szczególnie podnoszono potrzeb utworzenia

*) W tym wzgldzie wypowiedzia bardzo trafne uwagi autor „Poparcia Uwag

nad yeiein Jana Zamoyskiego". Str. 107—110.

**) Str. 311 i 312. Reelierelies politi(j[ues sur l'tat ancien et modern de la Po-

logne, applifiutics a sa dernierc rtWolutiou par J. Pii. Garran. A Paris. Ii'an III. de la

rópublique.

***) Str. 21<> Ooup-d'oeil riipide sur les causes róelles de la deadenee de la

Pologne — par. M. de Komarzewski. A Paris. MDCCCYII.
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milicji miejskich w miastach wielkich, zwasza w Warszawie.*) Lecz

strach szlachecki przemój,' uczucie mioci ojczyzny. 1'owstay krzyki, e
«stan trzeci* — jak pisze Komarzewski — raz uzbrojony opanuje rzdem
i pójdzie za przykadem danym mu we Francji, e milicje miejskie, two-

rzc wojsko niepodlege i straszne, sam swoj postaw milczc mogyby
wywiera stanowczy wpyw na sejm, .sejmiki i wadze. Uzbrojenie szlachty

czynszowej budzio take obaw.**)

Niebezpieczestwo moliwe zasaniao w oczach szlachty rzeczywiste.

Musimy jednak wyzna, e obawa jej, aczkolwiek przesadzona, nie bya
l)ezpodstawna. Samowiedza bowiem w mieszczastwie, pod wpywem wy-

padków politycznych, rosa szybko. Przyczyniaa si take do tego szlachta

patriotyczna, sama stajc na czele mieszczan. W Warszawie wybrano

na prezydenta Zakrzewskiego, w Wilnie Antoniego Tyzenhauza. Starowiercy

szlacheccy ze zgrzytem na to patrzyli i zwracali oczy ku Moskwie w na-

dziei, e «mieszczanie porównani ze szlacht, znowu ponieni bd >.***)

*

Kiedy 15 wrzenia rozpoczy si na nowo posiedzenia sejmowe, po

limicie zapadej 26 czerwca, stanowisko posów postpowych byo o wiele

mocniejsze, anieli poprzednio. Przyczyniy si do tego: wejcie do rzdu

Koontaja, któremu pomimo oporu duchowiestwa i szlachty reakcyjnej,

kr(')l na naleganie patrjotów, odda piecz mniejsz na sesji 17 maja

(1791); pojawienie si w sejmie plenipotentów miejskich; wreszcie zorga-

nizowanie si posów patriotycznych i postpowych w «Klub przyjació

konstytucji H maja».

Kiedy Józef Wibicki, plenipotent wydziau poznaskiego, w dzik-

czynnej mowie sejmowi owiadczy, e w chwili potrzeby obrony wolnoci

narodu, rzd krajowy znajdzie u kadego mieszczanina « gotowe serce

i or w domu», trzeba przyzna, e prawdziwym by on tumaczem

uczu mieszczastwa. Pomimo e posesjonaci miejscy tylko nabyli prawa

*) Mereure Histonque et Politique za lipiec 1791 r. Str. 76. List z Warszawy

18 ezerwea.

**) Wychodcy, przebywajcy w Saksonii, dali, za porednictwem Piatolego,

pewnych wyjanie od króla. Król da te wyjanienia. Oto, ustp z jego listu, w którym

mówi o projekcie uzbrojenia. „Król proponowa po kilka razy wyznaczenie dowódców

wojskowych dla szlachty we wszystkich województwach, a zwaszcza pogranicznych,

i zorganizowanie milicji obywatelskiej po wszystkich miastach. Zapa by jeszcze wów-

czas w eaej swej sile. Powyszym krokiem skierowanoby skutecznie ku okrelonemu ce-

lowi ofiarno narodow, która si przejawia w subskrypcjach dobrowolnych. Lecz kró-

lowi wskazywano na niebezpieczestwa, których dopatrywano si w uzbrojeniu tylu

szlachty i tvlu mieszczan. Wskazywano na przykad Francji'.

***) Str. 24.5. Koresp. kraj. Slanisawa Augusta
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polityczne, ^inin za miejski nie wiele mia korzyci z nowej ustawy, wi-

dzimy w miastach powszechny zapa dla dolconanej reformy. Nawet

(Idaiisk i Toruii objawiay swoje rado. Szczycono si z tego, e mie-

szczanie weszli do sejmu i do rzdu (do komisji skarljowej, do komisji

policji i do asesorji). Miasta inne zazdrociy nabytych praw «miasom

królewskim*; a miasta duchowne, w liczbie którycli byy: Praga, r*utusk,

Kielce, Wocawek, owicz, Skierniewice i t. d.. wniosy do sejmu podanie

o rozszerzenie nadanych praw i na te miasta.

Zapa ludu miejskiego by ogromny. « Podczas sejmikowania (na po-

cztku kwietnia 1792 r.) w Wilnie — pisze chory wileski Ant. Ty-

zenhauz do króla — lud miejski, ledwie sobie znany, dzi swobodny i ze

szczcia doli swojej clilubny, odbywa przepisane obrady z entuzjazmem

najgorliwszym, uszanowaniem dla nowego prawa i wdzicznoci dla króla,

tu powszechnie w okrzykach zwanego ojcem ludu».*) Gmin miejski

w Krakowie zniewaa osoby nieprzyjazne konstytucji i wyljija im okna.**)

W Warszawie — podug wiadectwa Buhakowa — mieszczastwo oka-

zywao wiksz gotowo do zbrojnej obrony kraju, « daleko bardziej

anieli szlachta, ta ostatnia bowiem — powiada on — boi si o ziemskie

majtki ».**•) Miasta domagay si, by je uzbrojono.*) Kiedy tego nie zro-

biono, wiksze na wasn rk przygotowyway si do obrony, ^-'ozna,

Kalisz, Krak')W — powiada ks. Kitowicz w swoim Pamitniku — m(')d

swoje pospisywali, opatrzyli w bro i moderunek, poprzylerali oficerów

wojskow sub znajcych do exercerunku, i codzie pewnych godzin

w trybie wojennym wiczyli ». Municypalno Wilna, prawie pod arma-

tami moskiewsldemi, ponowia przysig bronienia konstytucji i uformo-

waa korpusik, na utrzymanie którego zoono okoo pómiljona zotych

polskich.**) Moskale, napotykajc w- mieszczanach zaw;:it obron, mcili

si nad niemi, nazywajc ich municypaami przez naigrawanie si

z municypalnych swobód konstytucji 3 maja. <- Najprzód — powiada ks.

lutowicz — kademu zapanemu z magistratowych po sto batogów liczyli,

a gdzie znaleli takiego, kt(jry bdc dawnym szlachcicem, przyj miejskie

*) Str. 234. Koresp. kraj. Stanisawa Augusta.

**) Mei-cure Hist. et Politique. — Sierpie 1792. List z Warszavpy 7 lipca.

***) Str. 370.

*) „Nie uzbrojono miast, które powszeclinie pragny by pomoc w sprawie

krajowej" — pisze Kociuszko w swoim Pamitniku. Str. 92. Bytno Stanisawa Augusta

w Niewieu. Tadeusza Kociuszki kampania 1792 roku przez niego opisana — i t. d.

Wydane z rkopismu przez Edwarda Raczyskiego. W Poznaniu 1843 r.

**) Str 123. Pamitniki z omnastego wieku. T. IV. Pozna 1864. J en e rai a

Józefa Sukowskiego yeie i pamitniki liistoryezne, polityczne i wojskowe —
uapisal i zebra pan Hortenzjusz de St. Albin — przeoy z francuskiego Ludwik

Miko',v8ki.
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))ra\v(), l(t inu driimC sld li;i(().!^(')W za zniewaj^ jakoby szlacheckiej pre-

rogatywy |)i-zyckiwali ; a j)oleiii, zrzuciwszy z Lirzd(')W, nowy niai^istral

stanowili, pod przysiey l;dv zwanej konfeileracji 'rargowic^kiej i ohowijjzkieiii

dawnego starostom posuszestwa ».

Wejcie Koontaja do rzdu otworzyo dla jego wpywu szerokie

pole i wzmocnio (czynno re(orma(tyjn sejmu. Oprócz przygotowywanego

pi-ojektu w sprawie wocian, zajmowano si czynnie sprawij ydowsk
i spiaw wyznawców kocioa grecko-orjentalnego. 1'odniesiona na now(»

sprawa starostw zapowiadaa nowy i:ios przeciwko uprzywilejowanemu

stanowisku szlachty, grozia albowiem szlachcie odebraniem jednego

z waniejszych rodków atwego wzbogacania si. KoJontaj, zawsze sh»jc

na stanowisku najbardziej postpowem, wszystko i'obi. aeby le s|>ra\\v

jak najlepiej i jak najprdzej zaatwi».*)

Do prdszego i pomylniejszego przebiegu spraw sf^jmowydi poma

ga take duo Klub przyjació konstytucji .'Jmaja. '<Wiell)iciele

i-ewolucji rranciiskiej »
— jak wyraa si Komarz(3Wski obradowali po-

przednio nad wszystkiemi wnioskami w klubie i, dopiei*o powzi^wszy nad

niemi uchw^a, wnosili je do sejmu, zapewniajc im w ten spos(')b wikszo
gosów."^*)

Spraw ydowsk poruszono ju na samym pocztku s(;jmu i/lrr(»-

letniego. Promotorem jej by Mateusz Hutrymowiez pose piiiski. ri'zediii

kowa on z pewnemi odmianami i uwagami dzieo nieznanego aninra :

ydzi czyli konieczna potrze)a reformowania yd(')w w kraju Uzeczypo-

spolitej polskiej» (17S2) pod nowym tytuem: «Spo.sób relbrmowania ydr)v\

w [)()ytecznych l^rajowi obywatelów» (Warszawa, 17H9) i na jsesji sejmo-

wej tego roku w dniu 4 grudnia wniós projekt reformy ydów. IJulry

mowicz dy do tego .samego, co i Koontaj w Prawie politycznem
narodu polskiego, t. j. do zniesienia odrbnoci narodu ydowskiego

i do zastosowania ogólnych praw krajowych do niego. Jednego ogiani-

czenia powszechnie tylko dano, mianowicie aby ydom zabroniono

szynkowa('. Syrawa ydow.ska — zreszt jak i wszystkie inne — wleka

si powoli. W czerwcu 17^)0 r., na naleganie .lacka .lezierskiego, wybrano

deputa(;j do reformy ydów, a do tej deputacji pomidzy innemi weszli

take l»utrymowicz i Jezierski. Po ogoszeniu ustawy 8 maja, ydzi wy-

brali plenipotentów, którym polecili dopomina si gorliwie o uregulowanie

*) Koontaj w licie do Naruszewicza (1 sierpnia 1792), usprawieilliwiaje si<;

niejako przed królem powiada, e stara si jak najlepiej wywizaó sio z tego, co inn

polecono, i pogodzie interesy w.szystkieh. „Nie pogodziein — powiada — interesu tak

trudnego, jakim by projekt w deputacji :^,ydowskiej, gdzie mi ksiocia Rtolnikn COznrto-

ryskiego) w.sadzono na kark?" Rtr. *1 Listy IColontaja.

**) Str. 126.

23
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suszniejsze swego pooenia. Król, Piatoli i Koonlj popierali te starania.

Deputacja. ^po dugich pracach, majc do walczenia z tylu w tej mierze

przc.-^dami i z prywatnym interesem wacicieli, podaa projekt tak dohrze

uoony, ihy hy w kilkunastu leciech zydtnv, próniactwem i oszuka-

stwem po wikszej czci hawicych si w Polsce, na poytecznych prze-

tworzy obywateli*.*) Mia ten projekt przyj ju na porzdek dzienny,

kiedy odroczenie sejmu do 15 marca znowu t spraw pucio w odwók,**)

a nastpnie sprawy wojenne wycznie ju niemal zajmoway uwag sejmu.

Sprawa urzdzenia kocioa grecko-orjentalnego pomylniej dobiega

do koca, -lu deputacja do egzaminowania l)unl')w ukraiskich w swojej

relacji, przedstawionej w marcu 1790 r., wskazaa na konieczno wy-

zw^olenia kocioa grecko-orjentalnego od synodu petersburskiego i urzdzenia

go w samodzieln i narodow instytucj. Sprawa to bya wana, poniewa

wyznawców tego kocioa byo okoo pómiljona. ^rzez posa wic, wy-

sanego do Stambuu, zawizano l)ezporednio stosunki z patrjarch caro-

grodzkim i zwoano kongregacj czyli kongres jeneralny dyzunitów do

?iska na lipiec 1791 r. Przybyo przeszo 80 delegatów: 44 z ducho-

wiestwa i 39 ze szlachty i mieszczan. «Wszystko na tym kongresie —
pisa Butrymowicz do króla — odbyo si spokojnie, piknie, przykadnie,

z najwiksz caej publicznoci aprobat i z ukontentowaniem zupenem

dyzunickiego obrzdku, co przypisa naley agodnemu, przezornemu

i roztropnemu postpowaniu posa Kochanowskiego ».***) Uchwalone przez

kongregacj urzdzenie staej hierarchii cerkiewnej obrzdku grecko-orjen-

talnego, zbadane nastpnie przez deputacja, uzyskao na sesji 21 maja

1792 r. potwierdzenie sejmowe. Dyzunici byli zadowoleni z nowego

urzdzenia swego kocioa i podczas walki póniejszej z Targowic i Moskw
zachowali wierno konstytucji 3 maja, któr dobrowolnie zaprzysigli.

Sprawa starostw, «tak nienawistna sama przez si dla tak ogromnej

liczby osób* — jak pisa król w swojem usprawiedliwieniu si przed

wyciodcami — burzya w wysokim stopniu umysy. Zwaszcza moni,

podranieni ju ustaw 3 maja, z oburzeniem mówili o nowym zamachu

na szlacht, (iedeon .Jeleski kasztelan nowogrodzki w licie do króla

wyliczy, e gdyby zapado prawo o starostwach, to na samej Litwie

1195 osób ze szlachty byoby pozbawionych chleba. «Mówi — dodawa
— e to dla dobra Rzeczypospolitej i aukcji wojska, a có jest Kzeczpo-

spolita jeeli nie szlachta?* Stronnictwo patrjotyczne inaczej jednak za-

patrywao si na dobro Rzeczypospolitej. Mona powiedzie, e sprawa

*) Str. 255 i 256. O upadk. konst.

**) Str. 2^0. Mercure Hist. et Pol. Janvier et fóyrier 1792. List z Warszawy

5 lutego 1792.

***) Str. 215. Kor. król. Stan. Augusta.
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starostw moralnie ju bya wygrana. Niektórzy starostowie litewscy sami

owiadczyli gotowo oddania skarbowi starostw, byle ten paci im to,

co oni wnosz do skarbu.*) Lecz co robi nastpnie ze starostwami ? Czy

wypuszcza je w wieczyst dzieraw, czy sprzeda? Ostatnia myl prze-

waya. Chodzio dalej o to, w jaki sposób je sprzeda ? W tym wzgldzie

jedne projekty byy wicej umiarkowane, jak ks. Michaa Ossowskiego

(O urzdzenie starostw rada i projekt do prawa); drugie wicej rady-

kalne, jak Jana Krzywkowskiego ((lospodarstwo polityczne, Warszawa,

1791) i Kapostasa. Spraw starostw ostatecznie rozstrzygnito na sesji

19 grudnia 1791 r. (iosowano nad dwoma wnioskami : Jasiskiego posa
sandomierskiego, który da, by sprzedawano starostwa, po mierci

kadego z ówczesnych ich dzierycieli, i Sotyka posa krakowskiego, który

domaga si, aby starostwa sprzedawano nie zwlekajc. Ostatni wniosek

przeway: w jawnem gosowaniu mia za sob 128 gosy przeciw 81,

w tajnem 105 przeciw 93. Posiedzenie byo burzliwe i trwao od 11 go-

dziny zrana do 4 po pónocy. Koontaj wypowiedzia wówczas znakomit

mow, która pojawia si take w tumaczeniu francuskiem. Podczas roz-

praw odwoywano si kilka razy do przykadu Francji, co spowodowao
prymasa do zrobienia uwagi, e « wkrótce proponowa bd Latarnie
francuskie jako przedmiot naszej emulacji*."*) .laka rónica pomidzy
sejmem 1789 r. i sejmem 1791 r. ! Co tam liyo mniejszoci, tu stao

si wikszoci. Tam 116 gosami przeciwko 86 starostowie wygrali, tu

prawie w takime stosunku przegrali. Tymczasem tam chodzio o zmniej-

szenie tylko dochodu starostów, tu za odbierano im cae dobra. Targo-

wiczanie ze zoci woali, e czynem tym rewolucyjnym wystawiono

majtek rzeezypospolitej na zatracenie. Czy to ma by zatraceniem —
odpowiedzieli na to przewódcy stronnictw^a patrjotycznego — e «sejm

fundusz ten, najczciej dotd ywicy dum, podo i wystpek, na za-,

silenie trwae skarbu, na utrzymanie wojska przeznaczy ».•**)?

Czynno reformacyjna sejmu objawia si take w poczeniu skarbów

koronnego i litewskiego. W Listach swoich Koontaj wykaza tego ko-

rzyci. Ustawa z dnia 22 padziernika 1791 r. zadzierzgna unj Litwy

z Koron nowym jeszcze wzem, stanowic aby do wszystkich magistratur

rzdowych wybierano poow obywateli koronnych i poow htewskich,

i aby jedna komisja skarbowa istniaa na oba narody. Zaprowadzono

nadto wiksz jednostajno w podatkach i administracji wojska. Sdo-

*) Str. 205. Koresp. król. Stan. Augusta.

**) Str. 152 i 153. Mereure Histor. et Pol. — janyier et feyrier 1792. List

z Warszawy 28 grudnia 1791.

***) Str. 268. O upadk. konst.

23*
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wniclwo, którego wady liczne wykazywano,*) miao uledz take odmianie,

a yniczaseni na sesji 2() marca 1792 r. zatwierdzono Ordynac.jj •'^ U"

dów a sesorski cli . poduw projektu przedstawionego przez Kooiitaja.

Sejm czteroletni w yciu naszciu (Izicjowem olbrzymie mia zna-

czenie. Zaznaczy on zwrotny punki w rozwoju .spoeczno-politycznym.

Pod w|)y\v(.'m rozwijajcej si rewolucj i Irancu.skieJ, stronnictwo patrjcj-

tyc-zno-relbrmatorskie roso, potniao, owadno wreszcie sterem spraw

publicznych. < Kuch umys(')W w caym podniesiony kraju — powiada

Drzewiecki w swych pamitnikach — rozarza si ogni.skiem w^ umysach

modzi. >^.""*) Warszawa zaczynaa na caym w.scliodzie Europy zwraca na

siebie oczy. «Czeme to bya w swoim czasie Warszawa! — szef Drzewiecki

stojc Ju nad samym grobem. — Kraj si zbiega — powiada dalej — aby '\

widzia; cudzoziemcy pobyt w niej uwaali za najbardzij podobny do Zjedno-

czonych Stanów Ameryki ; codziennie przychodzili posannicy od ludów, co si

pod nowe prawa kraju tego przesiedla pragnli. To uszczliwienie mieszczan,

których stan si podnosi; ubieganie si szlachty, aby oliar przywilejów, wzmo-

ga si krajowa sia; dobijanie si o szczcie zostania czonkiem rednieg(j

stanu, który tak lekce przed kilku lay waono, z zapaem i z nowo po-

zyskanem przekonaniem: dziwnym i poruszajcym byy widokiem.» *-*)

Kr(')l a nawet KoontaJ zaprzeczali, Jakoby ruch relormacyjny polski

mia Jakie podobiestwo do ruchu rewolueyjego francuskiego; Targowica

i Moskwa przeciwnie staray si przedstawi ten ruch li tylko w wietle

rewolucyjnem. Obie strony miay w tem pewny cel, i dla tego obu siron

szczero w tym pizedmiocie bya wtpUwa. Nadto zachodzio nieporozu-

mienie co do zapatrywania si na same rewolucj: Jedni zwracali gówn
uwag na stron Jej formaln, na gwatowno(' rodków francuskich ; dru-

dzy na Jej istot, przewrót w organizacji polityczno-spoecznej. Pod tym

ostatnim wzgldem, trudno zaprzeczy temu, e ustawa 8 maja otworzya

dob rewolucyjn w Polsce. Zachwiano dotychczasf)w wyczno szla-

check, obudzono nadziej równoci w innych stanach. Mona powiedzie-,

e rewolucyjno t nowej ustawy konstytucyjnej odczuwano powszechnie,

tak w oLozie jej zwolenników Jak przeciwnik(')W. iStanisaw Maachowski

i Pawe lirzostow.ski w prywatnej swojej korespondencji ciesz si z do-

konanej szczliwej rewolucji; targowiczanie mówi o .spisku war-

szawskim i gwatach rcwolucyjnycli, któremi obalono dotychcza.sowy po-

rzdek. l'rzeciwnicy rozpoczynajcego si ruc^hu rewolucyjnego w Polsce

*) Tai npd. Pamitnik li i s t o r y c z n o - p o 1 i t y e z n n - fi |{ n n o ni i e z n y

(sierpie 171)1) ostro Ifrytykowa sdownictwo polskie.

**) Str. 13. Pamitniki Józefa Drzewiockiego. Wilnn. 1858.

***) Str. 14.
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patrzyli na prze/, pryzmat wyparlk(')W francuskich i — trzeba przyzna —
nie bez pewnej susznoci. Kewolucyjnn, Ifiorc '\i\ w znaczeniu poeho-

pnoci do rodków stanowczych, radykahiych, .Lcwatownych, coraz t)ardziei

wzbieraa w narodzie polskim od pamitnego dnia H maja. 1 lo izccz

naturahia. (Jorliwi patrjoci widzieli coraz janiej, e w olironie nowej

konslyluc.ji mu-sz stoczy walk zawzit lak z zewntrznym wrogiem Jak

z krajow reakcjci. Wojna z Moskw przedstawiaa si jako nieunikniona

i lo z dwóch wzgld(')w: poniewa chodzio caratowi petcrsl)urg.skiemu

o odzyskanie utraconego panowania nad l'olsk, i poniewa ruch post-

powy w l'olsce, przy równoczesnem wstrznieniu rewolucyjnem w Eu-

ropie, wydawa si despotyzmowi gronym i niebezpiecznym. Im Mi.^z

bya wojna, im wiksze grozio niebezpieczestwo, im wicej przekonywino

si o zej wierze rzdu pruskiego, tem myl uycia do obrony rodków

stanowczych, gwatownych nawet, musiaa zyskiwa coraz liczniejszych

zwolennik(')w. Z drugiej strony, rewolucja francuska, kt(')ra w walce z nie-

szczerym kr(')lem. z rojalistami, z duchowiestwem, z zewntrznym najazdem

wszystko amaa coraz gwatowniejszemi swemi rodkami, suya niejako

przykadem dla Polski. Wreszcie patrjotyczne stronnictwo w Polsce i re-

wolucyjne we Francji spostrzegay, e interes ich wzajemny wymaga po-

rozumienia si i wspólnego dziaania. To, co tu powiedziaem, postaram

si udowodni faktami.

Vo przeprowadzeniu ustawy H maja, «wielbiciele rewolucji francu-

.skiej» coraz bardziej tracili wiar w .skuteczno agodnej rewolucji,

któr zaleca ICoontaj na pocztku sejmu czteroletniego. Widzimy to we

wnioskach i uchwaach sejmowych; widzimy to w dziennikarstwie; wi-^

dzimy to w objawach opinii publicznej, które zwaszcza Huhakow w swoim

flzienniku skrztnie notuje. I tak, uchwalono jednomylnie wzi na od
Rzeczypospolitej wszystkie milicje nadworne i ordynackie, odbierajc w len

sposób dumnym magnatom Jeden ze rodków ich panowania. Podniesiono

na nowo myl popisów wojewódy^kich i milicyj szlacheckich. Kiedy w po-

owie kwietnia 1792 r. wniesiono ustaw o gotowoci do obrony, prze-

razia ona wszystkich ambasadorów rewolucyjnym swoim charakterem.

«Wszyscy ambasadorowie zagraniczni — pisze Essen, rezydent saski w swo-

jem sprawozdaniu — powiadaj, e dwór, który nie chce por(')ni si

z Rosj, nie moe dosy by ostronym z ludmi tak niebezpiecznemi

i nierozsdnemi. Zapewniaj nadto, e nie na tem koniec, e lud i mieszczan

chc uz])roi, tak e najokropniejszych katastrof obawia si mona z tyt;h

zapalczywych postanowie i rodków. » Staszica jul)y teraz nie dziwia

opinja polska o rewolucji francuskiej. Mona powiedzie, e powszechnie

zymano si na kamstwa ksidza uskiny, który w (i a z ecie War-

szawskiej wypadki francuskie przedstawia w czarnem wietle. Pa-
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m i c t n i k h i s t o r y c z n o - p o 1 i t y c z n o - e k o n o m i o z n y powtarza za

Szl('coi'('m te praktyczne prawdy, jakich nauczya rewolucja francuska,

a mianowicie: «ix; to jest nie naturalna, e jeden jaki wysoce urodzony

nikczemnik yje z pracy i przemysu innych jakicli stu ludzi»
; «e panu-

jcy nie s na to. ahy przepychom i zhytkom swym i swych faworytów

dogadzali, ale ehy dochody paiistwa na jego nieuchronne potrzehy ohra-

cali» ; «e lud i jego potrzehy najpierwszym powinny by
icii stara celem, nie za wygody, rozrywki i przepychy
ludzi monych* *) i t. d. Sympatja dla rewolucjonistów francuskich

bya w Warszawie ogromna. «Zwycistwo, otrzymane nad Francuzami

pod Tournay i Mons. nadzwyczaj si niepodohao tutejszym jakobinom —
pisze Buhakow — nie tylko nie chc oni wierzy tej wieci, ale gro
noami tym, którzy j powtarzaj. » Podug niego, kobiety polskie szy za

przykadem straganiarek paryskich. «A na czele tej kliki — powiada —
stoi p. Sotykowa, ona posa krakowskiego (Stanisawa), córka wielkiego

kanclerza litewskiego ksicia Sapiehy (Aleksandra) i siostra Sewerynowej

Totockiej.* **) .Jednym z najgorliwszych agitatorów w sprawie uzbrojenia

wszystkicli klas narodu - podug Buhakowa — by ks. Piatoli, który

mocno ubolewa nad tem, e charakter Polski nie zmnia do wykonania

wielkich projektów. ***) Pod wpywem gorcych rozmów z ks. IMatolim

i posem francuskim, Descorclies'em, nawet umiarkowany i trwoliwy Ignacy

l*otocki roznamitnia si i odgraa, e wraz z rozpoczciem kroków wo-

jennych zostanie ogo.szon wolno wocian i wojna przerzucon bdzie

na ziemie samego wroga. *)

Dziennik liuhakowa maluje dosadnie t obaw, jak wzbudzao w Ro-

sjanach rosnce usposobienie rewolucyjne w narodzie polskim. Obawa ta

widnieje take w opowiadaniu innych ajentów rosyjskich. «Byy powody

do obawy — pisze jenera rosyjski Pistor — aeby dawny duch bunto-

wniczy Polaków, poczony z zasadami wieo od Francuzów powzitemi,

nie zarazi prowincyj ssiedzkich rosyjskich, i eby to obkanie umysów
nie rozpowszechnio si na p(')n()cy i na wschodzie.* **) l*odzielali t obaw
take Sievers i Bezborodko. Buhakowa zapewniano nawet, e napisano

w Warszawie i przetumaczono na jzyk rosyjski rozmaite pisemka pod-

burzajcej treci, i e drukowano je w Wilnie, w celu rozrzucania ich na

*) Str. 1050 i 1051. Listopad 1791 r.

**) Str. 359.

***) Str. 311.

*) Str. 361.

**) Str. 7. Pamitniki z omuastego wielcu. Pozna 1860. Pamitniki o rewo-

lucji polskiej z r. 1794 jenera-kwatermistrza de Pistor — tumaczy Bolesaw Prawdzie

Chotomski. Pozna 1860.
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granicy rosyjskiej; Tiie spodziewajc si wielkiego powodzenia dla swego

ora — dodaje — licz lii na owoc tak szkaradnych posl[)k(')W.» *)

W^idzc rosnce wspóczucie pomidzy palrjotami ku rewolucji fran-

cuskiej, Descorches rozpocz starania o zawizanie cilejszych stosiink(')w

pomidzy l'olsk i Francj. Przymierze to mogo by o wiele korzystniej-

sze dla tej ostatniej, anieli dla pierwszej. Trudno byo przypuszcza,

aeby Francja moga da jak natychmiastow, )Ozporedni pomoc Polsce.

Korzy ze zwizku francuskiego dla Polski wypywaaby g()wnie z tego,

e musiaaby ona wej otwarcie na drog rewolucyjn, zrzec si wszel-

kiej nadziei na pomoc mocarstw ssiednich, rachowa tylko na siy wa-
snego narodu i wpywy rewolucyjne i chwyci si rodk(3w stanowczych,

rewolucyjnych. Moga by to bardzo wielka korzy. Wyobramy sobie,

e Rzeczpospolita, urzeczywistniajc grob Ignacego Potockiego, wraz

z rozpoczciem kroków wojennych nadaa)y wolno wocianom i, sto-

sujc si do rady Kociuszki, rzuciaby oddzia partyzancki na Ukrain

zadnicprsk, powoujc j do powstania w imieniu wolnoci ! Czy nie

wywoaoby to w Rosji nowego ruchu pugaczewskiego, którego tradycja

)ya jeszcze tak wiea; czy powszechne niezadowolenie z porzdków

i rzdów rosyjskich na Ukrainie zadnieprskiej, zapalone iskr powstacz,
nie buchnoby tam silnym pomieniem, przypominajcym niedawne jeszcze

wstrznienia i wojny kozackie?! Wszystko to byo bardzo prawdopodo-

)ne. Jeeli przymierze z Francj byoby tylko porednio korzystne dla

Polski ; to Polska czc si z Francj, przyniosaby jej bezporedni po-

moc, bo skrpowaaby czynno gównych jej wrogów: Austrji i Prus.

Pojmowano to dobrze we Francji. W klubie jakobiskim w Strasburgu

stawiono nawet pytanie, czy nie wypadaoby wywoa bezkrólewia w *ol-

sce, aeby zmusi mocarstwa pónocne do zwrócenia caej swej uwagi na

wypadki polskie.

Niestety, stronnictwo rewolucjne zaczynao si dopiero tworzy
w Polsce i nie miao za sob tego ywiou silnego, który we Francji by
mu przewag. Poowiczno wic nieszczliwa sptaa siy narodowe.

Sejm, który uchwa o wynagrodzeniu strat poniesionych w wojnie przez

obywateli uznawa rzeczpospolit jakljy jedne rodzin; który w ustawie

obrony owiadcza, e ma walczy nie z narodem rosyjskim, jeno z jego

rzdem i wojskiem ; który upowania dowódców wojskowych bra za

kwitami od obywateli co tylko wojsku mogo by potrzebnem; sejm ten,

o którego szczerem i silnym patrjotyzmie powtpiewa niepodobna, prze-

konywa, e zasady rewolucyjne znajdoway w nim posuch. Niestety, zo-

ony ze szlachty i upatrujcy zaw^sze gówn w niej opor, nie mia na

*) Str. 360.
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tylf winry i /Miiliinia w s\\(^ siy, ji/chy sam slaii na c/elo i-iielm i sam

kierowa </ytiami waci/y w ykoiiawc/oj. nic spns/c/a.ja/- / niej pilnego

swe^o oka. Poiiiiino oporu nini(>.is/oci wicej przezornej i wicej zrleey-

flowanej. znaczna wikszo('' posh'»w zadaa zalimilowania sejmu, co i na-

slajiio 211 maja.

I\r()l. znany ze .sabo.ci swego cliaiaklcni. ze stosunku swego da-

\vnt\go do carowej rosyjskiej, zdi-adzajc^y do samego koca nieiilnot-

w siy narodu, otrzyma niemal dyktaLor.sk- wadz na c/as wojny. ") l>y

lo liajl ogromny, lid lein wikszy, e stra znajduj^ica si u liokn kr<)la,

liya zoona take przewanie ze zwolenników Moskwy, a ministrem za-

granicznym zosta (Ihreptowicz, (czowiek zacny i postpowy, ak> zawsze

przeciwny stanowczemu zrywaniu z Moskw.

Same wojn — mona powiedzie — nie Imino na serjo. Dla wi-

kszoci Jjya to wojna dwócii l*ott)(;kicli : pana Szczsnego z panem Igna-

cym. Buhakowa, poininK) e Moskwa wypowi(;dziaa wojn, pozostawiono

w Warszawie, jakby dla uatwienia krok(')W pt)jednawczycli. Odsuwano

wszelkie rodki rewolucyjne, któreby mogy do ywego obrazi rzd ro-

'"yjski. Kiedy Kociuszko — jak opowiada Drzewiecki w^ swoich Pami-

lnika(;li — radzi wywoa ruch powstaczy na Ukrainie zadnieprski<V|.

odrzucono ten projekt. Kiedy rozpocza si wojna, kr(')l niemal si smu-

ci, jeeli Polacy zwyciali, utrudniao to b(nviera pogodzenie si z Rosj.

Szlachta nie okazaa tej ofiarnoci, jakiejby si mona byo po niej spo-

dziewa: nie dorówMiaa mieszczastwu. Tylko niewielu, jak Celestyn No-

wina S(»kolnicki, pose poznaski, Kazimierz Walicki, Hilary (^hojecki*-)

i jeszcze kilku innych, zobownzao si nada wujlno tym wocianom.

kt(>rzy z wasnej ochoty poszliby do woj.ska. Wypada tu doda-, e wo-

cianie take nieli sw ubog ofiar na otarz zagroonej ojczyzny. W spisie

oliar powiatu Kociaskiego i ziemi AVschowskiej znajdujemy dziewi

|)ozycyj pieninych wniesionych gromadnie przez cae wsie.***)

Samo naznaczenie .lózefa Poniatowskiego wodz(>m naczelnym nic

*) Henrylj Selimitt powiada, e stao sie to za rad Koontaja, ale na czeiu

twierdzenie to swoje opiera, nie podaje. (Str. 242. Pogld na ywot i pisma ksidza

Hugona Koontaja. Lwów 1860). Tymczasem zdaj si temu przeczy sowa samego

Koontaja, który niejako spót.-zuje tym, co „yczyli trwan.ei sejmu, chcc, aby ten mia
pilne oko na wszystkie czyny wadzy wykonawczej ; aby nie spuszcza si na ezyj-

kojwiek gorliwof' w najwaniejszej sprawie narodu." Str. 320. O usta, i upad. konst.

'i\ maja.

**) (J drugim Chojeckim, Janie Nepomucynie powiada Uellenjusz, e „najczyn-

niejszy mia udzia (w sejmie czteroletnim) w kwestji opieki dla wiejskiego ludu, pra-

gnc koniecznie dla swobody i ograniczenia w tern wadzy szlacheckiej." Str. 437. Kilka

rysów i pamitek Ku. ...go ITcllenjusza. Pozna 18G0.

***) Spis ten ofiar znajduje si w „Konfederacja, województw wielk." str. 134—138.
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wróyo wiele rlobre^fo. Re/ wiary w powod/onif olirony zlirojnoj, z samem

li lylko wojskiem *) niec-lu^Miiy by fila fodkw rewolucyjnych."'-) Oddanie

naczelnego dowódzlwa nad wojskiem litewskiem ksiciu Wirlemberf,'skieimi.

narzdziu powolnemu Uerlina i spokrewnionemu z carow, Jeszcze^ },'orszri

l.yo wrób dla przysze.) wojny, Jak o tem przekonano si ryelio.

=< Mniej mielimy zapasów w roku 17U1 ni w 1.7U2, trzy razy mniej

wojska i trzy razy mniej kraju, a czyny wojenne 1.794 i sawa narodu

— moesz si porówna z czynami i saw 1792?» — susznie zapytuje

Jcdim z tycli mów, eto umieli trzewo i daleko patrze. ***)

Wojsko [)olskie cofao si, nie poniósszy nigdzie wielkiej poraki.

Hi lwy pod Zielecami i Dulnenk osabiy wiar Kosjan w przewag swej

siy. Wprawdzie, wocianie ruscy — Jak pisze Pistor — zachowywali si

spokojnie wM)l)ec najazdu, ale równie obojtnie suc-hali wszelkich podbu-

rzali i'osyJ.skich, i nie sprawdziy si obawy szlacheckie, e po ustpieniu

onierza polskiego knij napeni si zadiiieprow kozaczyzna, i rze po-

wona stanie si nieomyln. *) Im bardziej wojsko wchodzio w gh
kraju, tem wiksze znajdowao zapasy, tem wiksz miao pewno po-

sików. Mona byo broni si i zwyciy. W wojsku byli wszyscy tego

przekonania, e nie obejdzie si bez wydania walnej bitwy. Stao si ina-

czej. Król, na którego coraz bardziej nalegano, by Jeclia do obozu, któ-

remu groono nawet manifestem wypowiadajcym posuszestwo, waha

si, czeka odpowiedzi na swój list do carowej, wreszcie 28 lipca przy-

*) „Ja wtenczas odwayem si powiedzie, e nierozsdn byo rzecz, z tak

sabemi siami walk rozpoczyna. Prosiem W. K. Moci, aby dowództwo wojska po-

wierzy komu dowiadczeszemu odemnie. Owiadczyem si, e suy pod nim bd,

ale powtarzaem, e z tak ma si jak nasza, trudno byo spodziewa si pomylnego

skutku." Ustp z listu ks. Józefa Poniatowskiego do króla z dnia 7 kwietnia 1793 r.

Str. 175. Bytno Stanisawa Augusta w Niewieu i t. d.

**) Szczeniowski obywatel z bracawskiego pow. przedstawia Józefowi Ponia-

towskiemu gotowo wocian do walki i radzi uzbroi icli, ale Poniatowski lka si

tego kroku. Tymczasem nie nie usprawiedliwio tej obawy. Ksie Eustachy Sanguszko

tylko w swoim Pamitniku wspomina o jednym wypadku wpywu popów przy-

chylnych Moskwie, którzy mieli onierzy ukraiskich nastraja przy spowiedziach,

„aeby uchodzili od swych chorgwi i w spotkaniu si jako jednowiercom nie szkodzili.'^

Wypadek ten nastpujcy. „Major Mikoaj Bronikowski dowodzi bataljonem z rekrutów

humaskieh a lepo do niego przywizanym. Wypado mu pod Zielecami i na ba-

gnety ; w awansie do stu ludzi straci, onierze jednak go nieopucili, ale ani walczy

na bagnety nie chcieli, ani dawa ognia do nieprzyjaciela. Sdzono ich za to i kilku stni-

couo pod Dubnem." Trzeba zauway, e Sanguszko nalea do liczby tej szlachty, która

miaa nieustannie przed oczami widmo rzezi.

***) Str. 33. Czy Polacy mog si wybi na niepodlego. Wydanie szóste 1843.

Dzieko to przypisuj jeneraowi Kniaziewiczowi.

*) Pamitnik X. Eustachego Sanguszki. Korzystaem z odpisu Leonarda Chodki,

znajdujcego si w bibliotece rapperswilskiej.
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sl;i|til do Titi-iiu II y. i wojsko oli'/ym;io ro/k;i/ ;^a|)r/,(>s(;iiiia ki'ok<'»\v nie-

l)i-/yja(i('lskit'li.

Najlepsz krytyk Ic^u) kroku przedstawi Kocius/ko. « Zgromadziwszy

wojsko cae — powiaila — za Wis z wolunlarjiiszami i z mieszczanami

/. iiiiasl Warszawy i Krakowa, wyii()siol)y sze;dziesit tysicy, a na czole

ki-ola majc, l)ijc si za swój kraj i niedependencj, jaka moc )y go

zwyciya? — pytam si. A nakoniec monaby wytargowa kondycje

zgodne z godnoci narodu. Lecz przestraszony kr*')! strat korony, pod-

laz pod kondycje, jakie mu pisaa ambicja Katarzyny. LTs|)rawie(lliwia si
on nikczemnie, e pienidzy nie byo a na co? albo misa i cbleba nie

byo w kraju, które za kwitami obywatele cbtnieby dawali? — Rewo-
lucja amerykaiiska daje przykad wojowania przez lat om bez pienidzy,

skoro tylko rzd ma staranno o opatrzenie w odzie i w obuwie

onierza. Wolno i niedependencj wzniecayby równie jak i tam w ka-

dem sercu onierza ofiar uczyni na czas wygód swycb. A obywatele

l>rzez gorliwo wiadom nieliby majtki swe, czc si sami z wojskiem

dla obrony kraju; duch by wszdzie, ale z zapau i patrjotyzmu nie

korzystano, l)ardziej uchylano go jeszcze. Sabo króla bez genjuszu mi-

litarnego, bez charakteru i mioci kraju pogrya teraz moe i na zawsze

kraj w nierzd i dependencj Moskwy.* *) Dodajmy jeszcze, e oprócz

wojska i mieszczan, mona byo nad Wis wytw^orzy potfcn si z wo-
cian. Mazury i Krakusi — jak wiadczy o tem Karpiski — gromadnie

i. chcieli w obronie wiary katolickiej z kosami i siekierami na .schyzma-

tyków Rosjan.**)

Targowica^ opierajc si na siach moskiewskich, zapanowaa nad

l'olsk. Patrjoci rozaleni zaczli opuszcza kraj. Wyjechali: Stanisaw

Maachowski, Koontaj, ***) Ignacy i Stanisaw Potoccy, Niemcewicz, Ko-

ciuszko, Mostowski, Wielhorski, ks. Fiatoli, Zajczek, Sotan i wielu in-

nych. Wyjeclia take ks. Józef Poniatowski i, kiedy mu groono, e wszy-

stko zabior co ma i odbior mu pensj, pisa do króla: «Kto czyste ma
sumienie, rce i nogi zdrowe, ten z godu nie umiera; a ja te we zach

chleba macza nie bd, kiedy go honor sucho je kae.» *)

*) Str. 109 i 110

**) Str. 1214.

***) Koontaj przed wyjazdem z Warszawy zostawi u Strassera akces do Tar-

gowicy, ale — trzeba doda — warunkowy, i wówczas, kiedy walczy z Targowic ju
hyo niepodobna. Nie usprawiedliwiajc tego kroku, naley jednak zauwaa, e Koon-
taj — jak to zobaczymy dalej — nie wierzy jeszcze wówczas w zwycistwo rewolucji

francuskiej i mniema, e skoro carowa przyjmie przedstawion jej propozycj, to da si

przeprowadzi unja Polski z Rosj, podobna do pamitnej unji z Litw.

*) Str. 170.
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Niemcewicz jzykiem biblijnym odmalowa stan i*olski pod pano-

\\iitii(Mii Tarfowif-y i jej naczelnika Szczsnego PolockicKo, klry lak nie-

dawno jeszcze eiilnzjazmowa si dla wolnoci w swych listacb.

«I rzek Szczsny: niech wszelki rzd i wszelka sprawiedliwo

usian, niech szlachcic posuszny bdzie ])anom, a miasla niech si znowu

pogr w ubóstwie i ciemnoci. To, co wybrani od wsp(')ziomków swycli

ludzie postanowili, niech bdzie zbrodni i spiskiem, a to, co ja rozka,

niech bdzie prawem. Rzek te Szczsny: niech drukarnie przestan dru-

kowa, a ludzie nieci przestan m(jwi, czyta i pisa i myle. I nazwa

to Szczsny wolnoci.* *)

Szczsny i biskup Kossakowski z zawzitoci niszczyli w Koronie

i na Litwie wszystko, co zrobiono dobrego na sejmie czteroletnim. Szcze-

gólnie mszczono si na mieszczanach i tej szlachcie, która poddaa si

bya pod prawo miejskie, a przodowali w tem Kossakowscy i Jacek Ma-

achowski, któremu przywrócono dawn wadz nad miastami. Moskwa

gospodarzya take po swojemu w kraju. A jak bya ta gospodarka,

przedstawia nam bardzo wiernie nastpujcy ustp z Fragmentu Bi-

blji targowiekiej. «Rzek potem Szczsny: niech domy polskie i za-

mek królewski zabior onierze moskiewscy: niech wszyscy zboa swe,

i konie i woy swe, i wszystkie napoje, i siano i drzewo, i mki i legu-

miny swe oddadz Moskalom; a to. co mieli poywa, lub sprzeda, lub

spawi, niech oddadz Moskalom : a za to, co mieli bra i zote i srebrne

sykle, niech bior papiery moskiewskie, i niech wierz, e te papiery s
pienidzmi. Rzek te: niech Moskale wybieraj ludzi polskich, i niech

niemi zaludniaj pustynie swe ; **) niech rozpdzaj fabrykantów osiadych

w Polsce ; niech wsie zaraaj : niech córki zabieraj matkom, i niech bd
naonicami ich, i tak si stao. 1 Szczsny si radowa, i nazwa to

wszystko szczciem Polski. » **-) I jakby dla jeszcze wikszego upokorze-

nia narodu, targowiczanie polecili poselstwu swemu owiadczy w Pe-

tersburgu, «e wspaniaa i wielkomylna Katarzyny wielkiej dusza dwi-

gna swobody, skruszya zamachy monarchiczne, wrócia staropolskie

jestestwo narodowi; e wdziczno za to uroczystem poselstwem gosz,

przed obliczem tej monarchini, z której majestatu nabieraj wzorów bera

dwigajce osoby. » *)

*) Str. 297 i 298. Fragment Biblji Targowiekiej przedrukowany w Kon

feder. woj. wielk.

**) „Wyprowadzali kupami wocian z kraju, pdzc ieli na puste Oezakowa

stepy; dopeniali rekrutem polskim straty w bitwach poniesione." Str. 456. O upadk.

konstytue.

***) Str. 299.

*) Instrukcja 4 wrzenia.
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AYszake i Tnrjrowicn. pomimo e |)(»k;i.sowaa ws/ysikic s\vol)o(ly

nadane mieszczanom, rycho s|)oslfzc«,']a, ze Irzeha si rachowa' z l
nowa sil i pewne jej nslpsiwa poi-ohi(-. .In |K ^niKhna Szczsny we-
zwa miashi. I>y z ulnociii udaway si do Konlederacji ^eneralnoj, kh')ra

pia.unie i miaslom lizeczypospoHleJ przywróci szczliwo reahi.» *)

Towoano na dzie 15 lutego 179H r., kiedy miano si zaj nowcm
in-z:idzcniem Hzeczypospolitej, po dwóch mieszczan z liczby lycli co «przod

rokiem tysic siedmset dziewidziesitym mieszczanami* l)yli, z Toznania.

Kalisza. Warszawy, Piotrkowa, Wschowy, Krakowa. Lublina, Sandomierza,

Kamieika, Zytoniirza, Wilna, (Irodna, Kowna, Miska i ]3rzecia, wyzna-

czajc w ten sposób na kad prowincj (Wielkopolsk, Maopolsk i l-ilw)

po ;") wikszych miast. Innym za miastom j)ozwolono objawia swoje

pragnienia i dania. Targowica jednak bolenie zawioda si w swych

zamiarach reorganizacyjnych : deklaracja pruska Ki stycznia 1798 r. otwo-

rzya jej wreszcie oczy.

l*o zapanowaniu Targowicy, rozdzia stronnictw stawa si coraz

wik.szy i bardziej okrelony. Targowica sprzymierzona z Moskw stawaa
w obozie wrogim rewolucji francuskiej i owiadczaa si przeciwko jej

demokratycznym zasadom. Korzystajc z wypadków pary.skich w dniu

1(» sierpnia 1792 r., odwoaa posa Oraczewskiego z Francji a Descor-

ch(!s'owi kazaa z /olski wyjecha. Rozcigna starann cenzur nad

wszystkiem. co pisano o rewolucji francuskiej; zakazaa wszelkie gazety

zagraniczne: zwracaa piln uwag na przybywajcych Francuzów i ich

korespondenta, .lu w akcesie króla podyktowaa mu bya, e «ch no-

woci i nowe a niebezpieczne dla spokojnoci narodów maksymy, odwie-

czne nzplitej prawa skruszy cakowicie wac si, w rzd monarchi-
czno-flem okratyczny przeistacza przedsiwzia *ol.sk.» **) Nie

chciaa ona monarchji, ale jeszcze bardziej demokracji, .lej ideaem by
porzdek arystokratyczno-oligarchiczny. «Porzdek i stopniowanie watlz

i przywilejów — pisa Szczsny w licie do miast — czyni rzdn i{zecz-

pospolil i .szczcie ogólne przynosz; wadza jednego nad w.szystkiemi

czyni jednego despot, a wszystkich niewolnikami ; wadza wszyslkic-h

równa i niezmierzona przez okro|)niejsze sknlki czyni w.szystkich tyranami

spo(;czestwa a spocczeiistwo niewolnikiem kadego. » '^'**) Przeciwnie,

sironnictwo palrjotyczne skaniao si coraz hardziej do zasa<l demokra-

lycznych i coraz wicej pokadao sw( nadzieje mi powstanie zbrojne,

wywoane w imieniu wolnoci i r()wnoci powszechnej, i na zwycieslwo

*) Str. 2-54. List Szczsnego do miast.

**) Str. Konf. woj.

***) Str. 253 i 254.
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i'e\vnlu(tji (rancuskiej Józef Sukowski opisa nawet kampanj 1792 r.

w Jzyku Iraiicuskim pf)wicajiift l prac ' przedewszystkiom niszczyficlom

tyranji, walecznym Francuzom.**)

«Konstytucia H maja — pisze Fistor — miaa rzeczywicie swoich

shonników po wszystkich prowincjach, lecz duch rewokicyjny okaza si
dopiero przy wejciu iiaszem do Warszawy; wzmaga si ten duch od

dnia do dnia i podczas zimy, buntownicy rozmylajc nad powstaniem,

otwarcie o nim mówili. » **) Potwierdza to William (;ardinei- rezydcni aii-

tcielski w swoich raportach; mówi to samo Micha Ogiski; wiadcz o lem

listy ks. r»ept.t)wskiego scholastyka warszawskiego i Strasseiji. pisane do

Koontaja. Wzburzenie stawao si lak silne, ze budzio powszechne obawy.

'I.kam si co moment gwatownego wybuchu, który moe pocign za

sob stanowcz katastrof^ — pisa (iaidiner w swoim raporcie z dma
14 listopada.

Z pocztku wychodcy obawiali si wystpowa czynnie, aby nie

dawa jjowodu mocarstwom ssiednim do podziau kraju. «Wyjedajc
mar.szaek sejmowy i p. Ignacy Potocki wanie to ze mn uoyli — pisze

Koontaj 11 wrzenia 1792 r. do Strassera - aby nigdzie u adnego
dworu nie by i wcale drugiej partji nie lbrmowa(;, a to dla tego, eby
rozdwojeni(!m nie da powodu do podziau kraju, którego ja si obawiam
dotd z bardzo susznych przyczyn. Ustpilimy wic zupenie tamtej partji.

Niech robi szczcie narodu, choby z naszem przeladowaniem i zgub. » ***)

Wkrótce jednak przekonali si, e to nie na wiele mogo si przyda*';.

Podzia kraju by ju um<')wiony w pierw.szych miesicach 1792 r. Zdrada

króla pruskiego usuwaa — rzec mona — ostatni nadziej na monar-

chów. Miano si spodziewa pomocy od Austrji, przeciwko której spisko-

wano w (lalicji, w której po mierci l^eopolda 11. zagraa surma bcjjowa

przeciwko wszelkim ruchom narodowym, która noszc, si z myl przy-

czenia liawarji, gotowa bya okupi to cudzym kosztem ? ! Nic dziwnego,

e Francja rewolucyjna, która pobia wojska pruskie i austrjackie. która

zwycizc z pod Dubienki ogosia obywatelem francuskim, która ucliwa
Konwencji z 19 listopada 1792 r. ogosia, e bdzie pomaga kademu
narodowi walczcemu o wolno, e Francja ta wzbudzaa coraz wiksze

nadzieje i sympatje.

.lak rosy te nadzieje na Fraiu^j, widzimy najlepiej w listach Koon-
taja. W licie do Parsa z dnia (i padzier. 1792 r. jeszcze powiada: «Je-

*) Str. 201. Pani. Sulk.

**) Str. 8.

***) Str. 25. Listy Koontaja To samo mówi w licie rio jjs. Reptowskiego —
1 padziernika 1792 r. Str. 67.
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stem ja tego zdania, i taki rzd, jaki sobie Francuzi utworzyli, trwa

du^o nie moc.» Dodaje jednak przy tern: « Kiedy despota z despot pro-

wadzi wojn, wola ich zapala ogieii nieszczcia, wola go przytumi

zdoa. I^ecz gdzie lud, zapalony moc opinii, bierze si do okrutnej wojny,

lam nie mona zgadn i koiica i skutków nieszczcia... Na straszn rzecz

omielili si despoci, bo na prowadzenie wojny z ludem, .leeli Francja

przegra, despoci przytumi zapa jednego tylko narodu. Opinja przela-

tlowana Jiardziej si jeszcze rozkrzewia bdzie w sercacb ludzkich i przy-

gotuje powszechne nieszczcie na wiek nastpujcy; lecz jeeli przegraj

z Francj, wszystek lud wygra, i przerwane zostan wizy w caej Eu-

ropie.* *) W nastpnym miesicu, piszc do ^arsa, Koontaj uwaa za

rzecz pewn, «e Francuzi zaszczepi ogie rewolucyjny w Niderlandzie,

w Niemczech i we Woszech »; mniema jednak przytem, e «gdy robota

irancuzka do swej dojrzaoci dojdzie, Moskwa na pónocy dokae wszyst-

kiego co zechce. Lecz aby byo trwae to, co ona dokae, musi si

wróci do innych zasad wzgldem Polski. » **) Koontaj coraz bardziej po-

dziwia Francuzów. Piszc do Strassera 24 listopada, powiada: «Pomyl-

no Francuzów prawie przechodzi wiar. Jeeli WPan zastanowisz si

nad temi doniesieniami, które mu regularnie co poczta przesyam, poznasz

zaiste, e to jest rzecz niesychana, aby naród jeden w kilku miejscach

z kilk mocarstwami razem wojn prowadzc, w dwóch miesicach tyle

zawojowa i tyle wojsk rónych pokona. » ***) List z 1 grudnia do Stras-

sera wiadczy, e zwycistwa francuskie obudziy ju w nim nadziej. «Je-

eli powtórna kampanja — pisze — pójdzie szczliwie dla Francuzów,

odmieni si caa posta Europy. Francuzi przez swoje uchwa rozkazali

swym wojskom, aby zupen daway pomoc narodom i osobom, które

stracon wolno odzyskiwa zechc.» Wszake wtpliwo nie opuszcza

go jeszcze: «lecz mimo tak wielkie powodzenia — pisze dalej — có by
moe pewnego, póki trwa wojna. Francuzi s strasznemi w samym kraju,

ale nie wiemy, jak si im dalej powodzi bdzie. » Bd co bd jednak

jest tego zdania, «e si zanosi na powszechn wojn ludu przeciw pa-

nujcym i na pow.szechne zwizki panujcych przeciw ludowi. » *) W licie

z 13 grudnia do Stanisawa Maachowskiego powiada ju stanowczo: «My

od Moskwy adnej uczciwej rezolucji spodziewa si nie moemy, bo jak

widz wszystkie dwory o niczem dzi nie myl, tylko o zjednoczeniu si

przeciwko Francuzom, a w nagrod wszystkich kosztów zamierzaj sobie

*) Str. 55 i 56 T. XII. Listy Koont.
**) List do Barsa z dnia 16 listop. 1792 r. Str. 116. Koontaj spodziewa si

jeszcze wówczas, e Moskwa zgodzi si na projelit podany przez niego.

***) Str. 132. Listy Koont.

*) Str. 137. Listy koont.
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podzia z Polski, Niemiec i Francji. Ju wtedy w caej Europie niemasz

tylko dwie partje: P'rancja jjrzociwko wszystkim panujcym za wolnoci
ludu, monarchowie przeciwko Francji ;^za despotyzmem i staremi zwycza-

jami... Kady czuje t prawd, e Francuzi postawiwszy si w stopniu tak

szanownym, s jedynemi despotyzmu gromicielami. Wojna ici jest wojn
caego ludu, bo .sprawa, o któr si bij, jest .spraw wolnoci.* T przy-

tem dodaje: «bardzo sprawiedliwie .IW. Pan uwaasz, e i nam Polakom

nie naley spónia si w myleniu o ojczynie.* *)

To, co wielu patrjotjw mylao, «miay w swych postpkach i mo-

wach* **) Wojciech Turski gono wypowiedzia dnia 30 grudnia 1792 r.

w Konwencji Narodowej w Paryu. Mowa jego sprawia wielkie wraenie

w Polsce: zaniepokoia rzdy najezdnicze i podniecia uczucia patrioty-

czne. ***) Turski otrzyma od prezydenta pocaowanie braterskie. « Zaszczyt

w- owych czasach najwikszy* — powiada Wybicki w swoich Pamitni-

kach. *) Przekonanie, wypowiedziane przez Sukowskiego, e « Polska jest

wszdzie, gdzie broni wolnoci,* stawaa si wiar gorcych patrjotów.

Koontaj, piszc do Strassera 27 stycznia 1793 r., czy ju spraw pol-

sk z francusk. « Polska — pisze on — znajduje si w zbyt smutnem

pooeniu, w jakiem bya r. 1773. Ale ma ludzi, którzy o sobie zapo-

mniawszy, o niej tylko myl. Ufam w Bogu, e nas te wieloryby (mocar-

*) Str. 148. Listy Koont.
**) Str. 415. O usta, i up. konst.

***) „Poche i nieprzystojne kroki Turskiego, owego delatora, który w Zgromadzeniu

Narodowem, jakoby imieniem norodu polskiego owiadczy czenie umysów polskich

z franeuskiemi, wiele nam tu sprawuje nowych 'przykroci". List króla do Bukatego

z dnia 20 lutego 1793 r. Str 246. Siewers w mowie swojej z dnia 7|18 lutego 1793 r.

niepokoi si, aeby nie dawano amnestji emigrantom, „którzy przez drobne i potajemne sposoby

równie i przekadania tyle nieprzystojne, ile faszywe przed zgromadzeniem narodowem

w Paryu mieli wyznawa te szkaradne prawida, które teraz upadlaj naród francuski

w oczach powszechnie uraonego wiata ; bd mogli ci emigranci, co mieli upewnia,

i wiksza cz narodu polskiego myli jak oni, wróci si do ona Narodu, bez wnie-

sienia we nowego aru ognia, niezgody, i utworzenia w nim nowych nieszcz ?" Na

to marszakowie konfederacji w odpowiedzi z 22 lutogo 1793 r. powiadaj: „taki któren

nie wspólnego z Polsk nie ma, prócz urodzenia i nazwiska, kto w ojczynie nic prócz

dugów nie zostawi, moe atwo z odmian klimatu odmieni i mylenia sposób, a nawet

i podchlebia obkaniom tych, którzyby go ywi chcieli: takim zapewne by ten, który

popisywa si z wymow swoj na zgromadzeniu narodowem w Paryu". „Odpowied

tem nierozsdniejsza ze strony hersztów targowickich — powiadaj autorowie dziea:

O ustanowieniu i upadku konstytucji — e oni w akcie swoim, midzy
przestpstwami sejmu konstytucyjnego, liczyli oddalenie nieposesjonatów od sejmików".

Str. 410.

*) Str. 147. Obraz Polaków i Polski w XVIII, wieku... wydany z rkopismów

przez Edwarda Raczyskiego. Tom pity. Pozna, 1840. Pamitniki Józefa Wybickiego.

Tom drugi. Pozna, 1840.
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siwa siisicdiiicj nic /Jcd/.i, i clMH-ia/ itiajii dot- miaoci |)(kIiI()Ii;[(' jak
r/.t|(' Polski, bodii j iiuisieli wyrziu-ic- jak iiic.tdy .loiiasza. 1'olska musi

|tr/('j(' \)V/.v/. wielkie zamies/miie. Na|»i'('t/iio Itaamiica^ iiai-i)(l ha.jkami.

które iiskina o Kiaiuii/aeli pis/,(!. I*r/ys/,a wiosna pokae, jak wielki oni

miee Itd postpek w Nieinezocli i na morzu, pokae, ze nie oni Lylko

sami interesowa si bd o caoci Polski. > Koonlaj, pisziy; lo, mia na

myli ukady, które Kociuszko i Mostowski prowadzili z I)umourier'eni

i ze sti'onnicl\vem Zyrondy. Minister Lebrun obiecywa pomoc picMiizn

i zniewolenie Turcji do wojny z llo.sj. W tym celu wysano do Stambuu

l)t'scorclicsa jako ainbasadoi'a. IJars zamieszka stale w Paryu jako pe-

nomocnik patrjolów polskich. Nadzieja na Francj bya ogromna. Kooutaj

jak na pocztku sejmu czterokitniego przestrzega, azieby przedew.szyslkieni

rachowano na samych siebie, nie za na l*rusak(')w, tak samo teraz za-

leca oglda si gównie na samycb siebie. «l*róne gjidaniny — pisa do

Bar.sa fi grudnia 179li r. — lekkomylny i przemijajcy zapa, ogldanie

si na kogo trzeciego na nic si ni(! zdadz. Zapa powinien by stay. Oglda
si nie mona tylko na siebie samych. Okolicznoci nie opuszcza, gdy si

okae, ile przyjazny(;h okolii^znoci nic pocho nie przedsibra, przedsi-

jjranydi ukad(')W bez- rozsdnego wyrachowania do skutku nie przywo-

dzi.* '•)

.lak si zapatrywaa Targowica na czynnoci sejmu czteroletniego,

na konstytucj H maja, na stronnictwo patrjotyczne, wiemy ju dobrze.

\\'i'az z JMoskw widziaa ona w lem zaraz francusk. Waciwie nawet

nie ona, ale Moskwa izdzia w kraju. Siever.s. nie zwaajc ani na mai-

.szaków koniederacji, ani !ia króla, którego uwaano raczej za winia.

ti-opi wszdzie jakobinów^, rozkazywa policji warszaw.skiej, wizi nawet,

jak npd. Ponneau, którego Deschorches zostawi by w swoim domu, jak

Aloslowskiego, kiedy ten wróci z Parya. W ten spos(')b Moskwa wywi-
zywaa si ze swego zobowizania przed monarchami euro|)ejskiemi, e
walczy bdzie z rewolucj francusk.

Prusy i Moskwa wystpiy wreszcie z urzdowem oskareniem Po-

laków o szerzenie demokratyzmu francuskiego, o denia rewolucyjne,

jakobinizm i t. d. Zdi-adziecki rzd pru.ski pierwszy w deklaracji swojej

Ifi stycznia 17ii.') r. upewnia, «e duch demokratyzmu francuskiego

i maksymy tej okropnej sekty, usiujce wszdzie si rozkrzewia. zaczy-

naj zakorz(!nia si w Pols(-e tak dalece, e obroty wysaców jakobiiKiw

silne znajduj wsparcie, i wiele ju rewolucyjnych klub('»w otwarcie zda
swoich czyni wyznanie». Powtarzay to oba rzdy, pruski i rosyjski,

w swoich deklaracjach, a w deklaracji jednohrzmicej. podanej jjrzez oba

*) Str. 174. iiisty KoWont.
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rzdy w (irodnie 9 kwietnia 1793 r., obrzucono sowami nienawici oba

narody jednoczenie, francuski i polski. « Szalestwo nadnaturalne ludu

(francuskiego) — powiada ta deklaracja — niegdy tak kwitncego, teraz

za upt)dlonego, rozszarpanego i stojcego nad brzegiem gotowej pore
go przepaci, zamiast eby byo celem wzdrygnienia si dla tycb burzy-

cieli (Patrjotów polskich), zdaje si owszem by dla nich przykadem do

naladowania. Oni pracuj, aeby wprowadzi na ono Rzeczypospolitej

t nauk piekieln, któr sekta bezbona, wilokradzka i oraz niegodziwa,

zrodzia na nieszczcie i zniszczenie wszystkich spoeczestw duchownych,

cywilnych i politycznych. Ju kluby, spokrewnione z klubem jakobinów

paryzkich, s ustanowione w stolicy, jako te w wielu prowincjach pol-

skich. One wywieraj sekretnie jad swój, wlewaj go w umysy i do bu-

rzenia si w nici podniecaj*. Niezawodnie, e w tych oskareniach za
wola górowaa nad wszystkiem ; rzecz jednak pewn, e oba rzdy oba-

wiay si wzmagajcego ruchu rewolucyjnego w Polsce, (idask, ojczyzna

niejako Jerzego Forstera, zaczyna stawa si na p )lnocy dla ruchu rewo-

lucyjnego w Niemczech taldem e ogniskiem, jakiem bya na zacaodzie

Moguncja.*) Std obawa rzdu pruskiego.e wyrzekania na jakobin(')W polskich

ze strony rosyjskiej byy w pewnej mierze szczere, wiadczy pomidzy innem i

ustp z listu Sieversa do córki, w którym pisze z alem, e Stanisawa

Augusta «oszukay nikczemne Jakobiny, podobnie jak króla francuskiego ».**j

Gdask i Toru, pominii; swej niemieckoci, pomimo swego prote-

stantyzmu, pomimo naturalnej opozycji mieszczasiwa do rzecz ypospolitej

szlacieckiej, widziay w Polsce wicej wolnoci anieli w pastwie pru-

skiem, a przytem niewtpliwie znajdoway si p.)d wraeniem tego ruchu

rewolucyjnego, który w miastach Rzeczypospolitej .:acz ujawnia si ju
od pocztku sejmu czteroletniego. To objania nam dla czego wojsko

pruskie musiao siekierami wrbywa si do Torunia i przez cztery ty-

godnie oblega i bombardowa (idask. 1 w Cidasku — jak wiadcz
jego niemieccy dziejopisarze — najwyszy opór stawiao miejskie pospól-

stwo, lud rzemielniczy.

Targowica, ten zwizek wyniosych gów. które — jak napitnowa
je pose Ignacy (losawski na sejmie grodzieskim — stanowic bezuy-
teczne brzemi na ziemi polskiej, skoczyy wydaniem jej na rze i spu-

stoszenie, — Targowica w szalonem i zbrodniczem zalepieniu przez dugi

czas nie spostrzegaa, e toruje mocarstwom ssiednim drog do rozbioru.

*) „La seule ville de la Basse-Pologne dans laquelle les jaeobins eussent trouve

quelqae aeees, etait Dantzik". Str. 272 III. Histoire des trois demembremes (Fernanda).

A Paris. 1820. Patrz take : Str. 15, Geschiehte der polnisehen Revolution vom Jahre

1794. Von A. Kaiser. Leipzig 1833

**) Str. 350.

24



370_

Deklaracja pruska 1(> stycznia 1798 r. otworzya Jej wreszcie oczy. Chciaa

wówczas l)ya zdoby si na krok cnorf^Mczny i wydaa uniwersa, wzy-

wajc naród, by si gotowa do pospolitego ruszenia. Lecz obroa nie-

wolnicza, do której dobrowolnie wlaza, zmuszaa j do ulegoci: do
wic byo gronego skinienia Moskwy, i staa si znowu niewolniczem

narzdziem najazdu. Wprawdzie, Szczsny Potocki a nawet Micha Wa-

lewski nie chcieli nazwiska swego czy ze spraw rozbioru kraju, ale

protestami swemi nie mogli zapobiedz smutnym nastpstwom tego zego

czynu, którego sami byli sprawcami.

Sejm grodzieski ])y utworem Targowicy i Moskwy; dziwi si wic

naley, e wród tych wybraców reakcji i najazdu, znaleli si przecie

ludzie, którzy dotkliwie uczuli hab i nieszczcie ojczyzny i w gorcych

sowach protestowali przeciwko narzuconej przemocy. Naley si ze czci

wymieni ich nazwiska. Byli to : Ignacy (losawski pose sandomierski,

Szymon Szydowski pose ciechanowski, Jan Krasnodbski pose liwski,

Dyonizy Mikorski pose w^yszogrodzki, Tadeusz Skaryski pose omyski,
Antoni Karski pose pocki, Andrzej Ciemniewski pose róaski, Wincenty

(lazowski pose lubelski, Ignacy Plich ta pose sochaczewski, Józef Kimbar

pose upicki, Ludwik Chodko pose oszmiaski. Król objawi zbrodnicz

sabo charakteru; okaza si «winniejszym od poowy zych obywateli

w sejmie najgorszym*.*)

Rozbój, wykonany na Polsce, wzburzy cay naród. Myl powstania

zbrojnego znajdowaa coraz liczniejszych zwolenników. Zwaszcza w War-

szaw^ie wzburzenie byo silne. Wszystko podniecao jej ludno: wiado-

moci polityczne, przemycane z zagranicy ; rozmaite broszurki i odezwy;

piosenki piewane po ulicach, « zupenie do okolicznoci kraju stosowne

a hardzo zapalajce »;**) arje Krakowiaków Niemcewicza, którym

w teatrze entuzjastycznie przyklaskiwano. Szczególne wraenie zrobiy:

gorliwe szukanie broszurki rewolucyjnej Roque'a i pojawienie si Historji

ustanowienia i upadku konstytucji 8 maja.

Policjant moskiewski, znalazszy na ulicy upuszczon przez jakiego

modego Polaka francusk broszurk fzterdziestostronnicow z dewiz:

Nil desperandum i z miejscem druku: Warszawa, zaniós j do

Igielstroma ; ten, po przejrzeniu jej polecia do króla. Broszurka w nami-

tnych wyrazach wzywaa do powstania, zalecajc wymordowa nie tylko

Rosjan, ale take króla i wszystkich tych, co pomagali njezdcom. Wia-

domo o tern szybko rozbiega si po miecie i wzbudzia ogromne za-

interesowanie si broszurk. Pomimo poszukiwa starannych, nie znale-

*) Str. 499. O ust. i upad. konst.

**) Str. 1222. Karpiski.
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ziono ani drukarza, ani autora. Król ni(')Avi nastpnie Ogiskiemu, e
autorem lej broszury by Karol Houet, kt(')ry uciek z Warszawy, prze-

brany za yda, i zosta zatrzymany przez korpus Madaliskiego w mnie-

maniu, e by szpiegiem pruskim. Co si z nim stao, król nie wiedzia.*)

Kzecz jednak jest niemal pewn, e Madaliiiski, spostrzegszy swój Wd,
uwolni go, by to bowiem jod.en z jenerd(')w, który prawic to samo my.la,

co i autor wspominanej brus/urki.

«0 ustanowieniu i upadku konstytucji 3 mja», ogoszono drukiem

ku kocowi 179H r. w Lipsku, chocia miejsce druku wymienione jest

Metz, i wnet przeoone na jzyk niemiecki przez I^indego, ma podwójne

dla nas znaczenie: jalia ródo historyczne i jako deklaracja stronnictwa

patrjotycznego.

Wobec zmian radykalnych, które zaprowadzaa rewolucja francuska^

nasuwao si pytanie: dla czego stronnictwo patrjotyczne wzgldnie tak

mao zrobio? — «Hrak wielki wyobrae i obyczajów obywatelskich

w ludzie wiejskim — odpowiadao na to stronnictwo patrjotyczne — niemoc

tumaczenia myli i chci swych przez pismo, niewiadorau czytania,

niepodobny czyniy ukad dla niego zgromadze nawet pierwiastkowych,

a zatem zamys wprowadzenia rzdu czysto republikaskiego*.**) Przytem

deputacja «baczy musiaa, lvomu do podania, i dla kogo projekt konsty-

tucji gotuje».***) «Dzieo jej w czciach rozebrane, te celne miao za-

miary: prerogatywy stanu rycerskiego, istotnie do wolnoci cywilnej i po-

litycznej dce, utwierdzi i w prawa czyste zamieni ; to uczyni z przy-

wilejami miejskiemi, na wszystkie miasta je.Ino prawo municypalne roz-

cigajc; przechód z miejskiego do szlacheckiego stanu im wzajemnie

otworzy, a tern braterstwem jedno reprezentacji narodowej zbliy;,

ludziom wiejskiego stanu uatwi uwolnienie od poddastwa, powinnoci

ich w kontrakty z dziedzicami zamieniajc; prawu cywilnemu ich podda,

wzorem municypalnego rzdu i paratialnemi szkoami usposobi wocian
do praw i powinnoci 'obywatelskich. Dalej, co do rzdu : wadzy prawo-

dawczej, to jest, obradom szczególnym i wolnym da skad i prawida,

któreby je waroway przeciw zapaom zbytniej gorliwoci, oporom prze-

sdu, podejciom intryg i wystpkom przekupstwa ; wadz wykonawcz,

wracajc jej dzielno, zoy midzy sejmami w rce króla, celem wy-

parcia najszkodliwszej kademu narodowi oligarchji czyli monorzdztwa

;

wadz sdownicz od prawodawczej, wykonawczej, od wpywu króla

oswobodziwszy, poruczy magistraturom od obywateli wyl)ieranym, z prze-

*) Str. 353. T. I. Memoircs de M. Og.

**) Str. 111.

***) Str. 110 i 111.
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pisem nowego statutu praw cywilnych i kryminalnych*.*) To miao by
na pocztek, zwaszcza co do wocian; na tern jednak nie mylano za-

trzyma si. Aeby uatwi przysze reformy, starano si o taki ukad,

zwizek i okrelenie praw, «iby zostaa si atwo udoskonalenia z cza-

sem dziea, i najmniej na i)rzyszo wizan bya wadza prawodawcza*.**)

Spodziewano si, «e szlachectwo w Polsce suyoby tylko dla innych

stanów za przejcie z uprzedzenia do prawdy, przed oblicze której szlachcic

doprowadziwszy lud cay, zoyby nareszcie swe przywileje na otarzu

powszechnej wolnoci. Ale niestety — wyrywa si wnet okrzyk z piersi

patrjotycznej — przykad Polski dowodzi, jak sposoby od umiarkowania

zayte, s niepodobne wród przeszkód, które nieprzyjaciele ludzi wszdzie

na ich swobody zastawiaj!****)

Dowiódszy prawowitoci sejmu czteroletniego i jego dziea, konsty-

tucji 3 maja; wykazawszy intrygi moskiewskie; napitnowawszy zdrad

pusk; potpiwszy Targowic i sejm grodzieski, — stronnictwo patrjo-

tyczne zaprotestow^ao przeciwko gwatom dokonanym na ojczynie i w te

sowa upomniao naród: «Bd przekonanym, e adne nie mog mie

miejsca obowizki wzgldem tych, którzy adnego do ciebie nie mieU

prawa. Nikomu go nie daje gwat i przemoc. Ustpi im niekiedy ka
okolicznoci ; lecz w kadym czasie zrzuci si z nich wolno. Jeeliby za,

mimo wszelkich zdrowego rozumu wniosków, w tym stanie, jak s dzisiaj,

rzeczy zostay : jeeli nieprawym gwacicielom dozwolono bdzie uywa
w pokoju upów chciwoci; trwaj zawsze w sentymentach prawdziwej

w-olnoci; uwaaj konstytucj 3 maja jak ostatni wol konajcej ojczyzny,

zachowywaj uczucia braterstwa wzgldem ludu miejskiego, sprawiedliwo

najcilejsz wzgldem ludu wiejskiego. Tym sposobem najgodniej si

zemcisz nad gwacicielami, przygotujesz zmian losu przyszych pokole

i uskutecznisz gbok przestrog filozofa genewskiego, tak upominajcego

naród polski: Polacy! jeeli przeszkodzi nie zdoacie, aby

was nie poarli ssied zi, starajcie si oto,abywas strawi
nie mogli».*)

.leeli rewolucja francuska swoj gwatownoci i swojemi przewro-

tami spoecznemi wzbudzaa przestrach pomidzy znaczn wikszoci

patrjotów, to zwycistwa jej orne i nienawi jawna despotyzmu i rz-

dów monarchicznych podnosiy silnie nadziej nawet pomidzy umiarko-

wanemi. Kiedy Ogiski doradza królowi, przed jego odjazdem do (irodna.

*) Str. 113 i 114.

**) Str. 111.

***) Str. iU i 235

*) Str. 619 i 520.
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aeby ten. opierajc si wszelkim planom ro/lMorczym, przewleka sprawy

jak najduej, zwraca on jego uwag na to, e mog ziij wypadki, które

zmusz Rosj i Prusy do wstrzymania si z wykonaniem swych planów,

«poniewa nie trzeba tego tai, e postpy rewolucji francuskiej z ko-

niecznoci cign uwag wszystkich gabinetów Europy ku temu gównemu
przedmiotowi*.*) Patrjoci za gortsi widzieli ocalenie wolnoci narodu

jedynie w poczeniu swej sprawy ze spraw rewolucji francuskiej. Takim

patrjot by wice-brygadjer, Henryk Dbrowski, który ze swemi dwoma
szwadronami opar si l)y w (!nienie przewaajcym dwa razy siom

pruskim i ustpi na wyrany tylko rozkaz wadzy naczelnej, t^adzi on

dowódcom wojskowym nie dopuszcza rozpuszczenia wojska, lecz poczywszy

je, torowa sobie zbrojnie drog ku zwyciskim hufcom francuskim.**)

Wojsko najdotkliwiej uczuo zniewag, po niefortunnej kampanji

1792 r., a przyiem grozia mu redukcja. «e za paca wojskowa —
uwaa Zajczek — bya jedynym sposobem do ycia wikszej liczby

oficerów, ch uniknienia ostatniej ndzy poczya si z patrjotyzmem,

a interes dobra publicznego uszlachetni osobiste widoki».***) Zawizaa"

si wic w wojsku w tym samym roku jeszcze organizacja spiskowa.

Najwicej czynnymi byli: Ksawery Dziayski szef puku piechoty i bry-

gadjer Madaliski. Sprzysienie to wojskowe czyli — jak mówiono —
«konfederacja zbrojna* porozumiewaa si z emigracj przez wysaców,

zapewniajc o gotowoci dwudziestotysicznego wojska do powstania

i ofiarowujc naczelne dow(')dztwo Kociuszce.*) Emigracja chtnie zgadzaa

si na projekt zbrojnego powstania, ale uwaaa, e samo wojsko nie jest

w stanie stawi czoa poczonym siom rosyjskim i pruskim, i e naley

spisek rozszerzy pomidzy mieszczanami i szlacht a przedewszystkiem

przysposobi wocian do powstania. Mieszczanie warszawscy, reprezentowani

w spisku przez bankiera Kapostasa, przyrzeldi pomoc; praca jednak .spi-

skowa posuna si pomidzy niemi silnie, dopiero ju po wybuchu po-

wstania w Krakowie. « Szlachta pragna ywo zrzucenia gnieccego j
jarzma, ale chciaaby, aby wojsko samo usiovyania tego dopenio, i wcale

bezczynn zostaa. Sam pomys o powszechnem wocian uzbrojeniu prze-^

raa wielu wacicieli.* **)

*) Str. 259. T. I.

**) Str. 17. Pamitaiki z oinnastego wieku T. III. Pozna 1846. Jeneraa
Henryka D b r o w s k ie g o — pamitnik wojskowy legjonów polskich we Wo-

fzeeh. — Myl t mia podziela take Wodzieki.

***) Str. 76.

*) Zajczek pisze, e dwaj wysacy spisku znaleli Kociuszk w Lipsku na

pocztku wrzenia 1793 r.; z korespondencji KoMontaja jednak widoczn jest rzecz, e
porozumiewanie si odbywao znacznie wczeniej.

'*) Str. 97. Zajczek. P. Korzon, chcc osabi zarzuty robione szlachcie przez
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W og()lc do zwiijzku patrjotycznogo, z maym wyjtkiem, naleaa

modzie niemajlna. «Wiclii z pomidzy nicli — wiadczy Zajczek —
poczynio Ju znaczne* i mono icli prawie przechodzce .skadki. » *)

.lak zwykle w spiskach l)ywa, goi-ctsi nalegali, l)y co prdzt!) przy-

stpi do dziaania. Zajczek wic pokryjomii przyhy do Warszawy i prze-

kona si, e spiskowscy przeceniali swoje siy i swoje dziaalno. Zdaniem

jego, mona byo liczy nie wicej jak na 5.01)0 wojska, a co waniejsza,

nic nie zrobiono, by przygotowa wocian do powstania. W tym o.sta-

Inim celu zaleca on usilnie dowódcom wojskowym, by wybierali najroz-

sdniejszych onierzy i uywali ich dla propagandy pomidzy wieniakami,

Na jiodstawie zoonego przez Zajczka sprawozdania, uznano za konie-

czne odoy powstanie na póniej, kiedy siy i rodki Jjd wiksze.

Wywoao to wielkie niezadowolenie, a szczególnie podnieca je silnie

przysany z Wilna Jasiski, który w kampanji 1.792 r. da dowody wiel-

kiego patriotyzmu i bystroci umysu. Na gorce jego przedstawienia, na-

Zajczka, przypisuje je chci „podreperowania swojej sawy, nadweronej mocno nie-

udatnym zawodem wojskowym" (I. 469). Nie jest to waciwa metoda, a w tym wypadku

niesprawiedUwa. Bitwa pod Chemem i opuszczenie Pragi mogy by i byy potpiane

w swoim czasie, chocia wcale nie przez wszystkich a najmniej przez tych, co zbliska

wypadkom owym przypatrywali si. Co do bitwy pod Chemem, to Ogiski, wcale nie

podzielajcy rewolucyjnych przekona Zajczka, pisze: „Sprawa ta, która trwaa 6 go-

dzin, mogaby si skoczy korzystnie dla Polaków, tembardziej e mieli dowódc, pe-
nego gorliwoci i dobrej woli, lecz z ma liczb dzia nie mogli wytrwa prze-

ciwko strasznej artylerji, która niespodziewanie dla nich praya ich ze wszystkich stron."

(Str 396 i 397). Wreszcie gdyby istotnie Zajczek pod Chemem zawini by niedo-

wiadezeniem. to przecie póniejsze jego odznaczenie si pod Gokowem i przy obl-

eniu Warszawy wystarczj"oby do podreperowania jego sawy. Co do cofnicia si

z Pragi, to wiadomo, e Zajczek by przeciwny wcale jej bronieniu i radzi j spali,

— wreszcie e by tam ranny, o czem Urszula Tarnowska moga nie wiedzie, ale co

przyznaje nawet jeden z jego oskarycieli (Llnowski str. 76). Przypumy jednak, e
Zajczek istotnie nie okaza si takim w powstaniu, jakim powinienby by by. Czy

z tego powodu wypada go jeszcze posdza o faszowanie faktów? Wniosek taki nie

jest konieczny. e historja jego nie zawieraa faszów — przynajmniej „rozmylnych"

dowodzi ta okoliczno, e wikszo emigracji — ile wiem — dobrze j przyja. Koon-
taj przetumaczy j z francuskiego na polski jzyk i opatrzy j sprostowaniami, co

do Branickiego i Wieniawskiego, ale co do zachowania si szlachty w powstaniu, pro-

stowa nie robi. Wreszcie sam p. Korzon nadmienia, e podobne co Zajczek zarzuty

szlachcie czyni bardzo umiarkowany Niemcewicz, i daj si one sysze w rozporzdze-

niach Kociuszki. Do tego wypada doda, e ostrzejsze jeszcze od sdów Zaj -zka napo-

"s tykamy w pamitnikach Piotra JPi»gowskiego, Wojdy, Sukowskiego. Przytem gdyby

nawet szlachta nie stawiaa bya ukrytego oporu rozporzdzeniom wadzy powstaczej,

to czy nieusprawiedliwion byaby niech dla niej Zajczka i innych patrjotów, cho-

ciaby ja z tego tylko powodu, e korzystajc sama tylko tak dugo ze wszplkich przy-

wilejów, okazaa mniej od wojska i mieszczan powi«;conia dla sprawy ojczystej?

*) Str. 88. .
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znaczono termin powstania podobno na dzio 19 listopada 179H r. *)

Nie doszo ono jednak wówczas do skutku. Miao to swoje z stron,

poniewa Ij^ielstrom, do którego dosza wiadomo o tern, wiksz cz
kawalerji polskiej wysa do województw riiskicii i tam, podzieliwszy j
na drobne komendy, poprzedziela je silniejszemi oddziaami rosyjskiemi.

Dusza zwoka grozia jeszcze wikszem zmniejszeniem si wojskowych.

Wskrzeszona bowiem Rada Nieustajca, na naleganie Igielslroma, wydaa

dekret redukcji wojska, który mia by wykonany w dniu 15 marca 1794

r. /.wizkowi wic na zgromadzeniu 25 lutego postanowili rozpocz po-

wstanie. Wówczas to prawdopodobnie ofiarowywano — o czem mówi

^arpiski **) — naczelne dowództwo zacnemu patrjocie, Karolowi Pro-

zorowi, obonemu litewskiemu. Ten jednak sam ofiarowa si pojecha

do Kociuszki i przedstawi mu niemono dalszego zwlekania. Kociu-

szko pomimo to waha si. Koontaj owiadcza si za powstaniem.

Zdecydowa jednak spraw Madaliski odmow redukcji swej brygady

i marszem insurekcyjnym ku K^rakowowi.

Na wiadomo o przyblianiu si Madaliskiego, oddzia rosyjski 5t)0

ludzi liczcy opuci Kraków. Zostaa tylko zaoga polska z 400 ludzi zo-

ona, pod dowództwem Wodzickiego. W dniu 24 marca sformowa si"^

w Krakowie rzd powstaczy. mud powstaa 16, Warszawa — 17^

Wilno — 23 kwietnia, 19 maja wybucho powstanie w (irodnie, w liocu

czerwca objawia si insurekcja w Kurlandji, w kocu sierpnia powstaa

W^ielkopolska. Inflanty, Biala-Ru, województwa ruskie i Galicja wcale nie

pow stay. Jak widzimy wic, na samym pocztku popeniono jeden z naj-

wikszych bdów, a mianowicie: nie wykonano jednorazowego powstania.

Przypumy, e co do Galicji, powodowano si wzgldem na obietnic zu-

penej neutralnoci austrjackiej. Na neutralno prusk nie rachowano

jednak, przeciwnie mówiono o gotowoci insurekcyjnej na Szlsku pru-

skim.***) Co do zaboru rosyjskiego, to przecie zgoa o adnych wzgldach

nie moe by mowy.*)

Michelet tak charakteryzuje Kociuszk. «By to ostatni z dawnycR*

rycerzy — by to pierwszy z obywateli wschodniej Europy. Sztandar tak

*) Siemieuski w yciorysie Kociuszki przytacza w tym przedmiocie ustp z pa-

mitników w rkopisie. — Str 173

**) Str 1223

***) Str. Ib. Koontaj w rewolucji Kociuszkowskiej. Leszno i Gniezno 1846 r.

*) Zauwamy przytem, e Zajczek, o którego patrjotyeznyeh i rewolucyjnych

zasadach wtpi niepodobna, mimowolnie sankcjonowa drugi zabór rosyjski, mówic, e
„Stefan Grabowski wtargn w granic moskiewsk" (Str. 175), bez wyjanienia, e to

byo dawne województwo miskie. Koontaj nie uwaa take za potrzebne doda w tym

przedmiocie objaniajc uwag.
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wysoko podniesiony starego rycerstwa polskietjo, szlachetno bez jaranie

i miary i nad zakres rozsdku; serce czyste jak stal, a obok tego dusza

czua, zbyt czua niekiedy i atwowierna; sodycz, powolno dziecka —
'"otó i cay Kociuszko: bohater, wity, prostaczek.* *) Czy taki jednak

czowiek, któro.wo niechtny nam l'ruu(lhon nawet uwaa za jednego z naj-

szlachetniejszych mów XVIII stul., by odpowiedni na dyktatora, kt('»ry

nie tylko z zewntrznym wrogiem mia do walczenia, ale musia take

bez litoci ama wszystko, co krpowao istotne siy powstajcego narodu?

Staszic inaczej zadecydowa. Widzia si on z Kociuszk, po ukoiiczeniu

kampanji 1792 r.. i rozmówiwszy si z nim obszernie o sposobach rato-

wania ojczyzny, takie ol)jawi o nim zdanie: «To jest czowiek prawy i wa-

leczny, lecz mato zna Polsk a mniej jeszcze Europ. On na czele wojska

chciaby by Waszyngtonem, a Polski nie uratuje tylko jaki Sylla.» Isto-

tnie, amerykaska rewolucja, w której odegra Kociuszko zaszczytn rol,

bya dla niego ideaem. Rewolucji francuskiej nie rozumia dobrze, upadek

yrondystów zniechci go do niej, gwatowno za jej oburzaa jego

^ludzkie uczucia. Na nieszczcie trafiwszy od pocztku pod wpyw Lino-

wskiego, **) odstryclin si od Koontaja, który wraz z Jasiskim moe
najlepiej odpowiada rewolucyjnym potrzebom l^olski. Widzia, e szlachta

nie popieraa sprawy narodowej jak si naleao, bola nad tem, odgraa
si nawet, a pomimo to dawa jej ' zawsze we wszystkiem pierwszestwo

,
i oszczdza jej interesy. Mieszczanie byli niezadowoleni z Kociuszki,

wida to z pamitników Wujdy ; Zajczek za powiada, e niezadowolenie

w mieszczastwie warszawskiem, po ustanowieniu Rady narodowej, byo
tak wielkie, e «o wos nawet do tego nie przyszo, eby cakiem posu-

szestwo naczelnikowi wypowiedzieli. » ***) Odwoywanie si do przykadu

Francji a nawet do jej pomocy Kociuszko le przyjmowa, «nie chcc
bynajmniej Polakom — jak mniema Wojda — wystawia za skazówk
i norm dziaa Francji. » *) Straci on bowiem, po upadku Dumouriera

i yrondystów. wiar poprzedni w rewolucj francusk; std pochodzia

jego obawa wizania z ni losów l*ol.ski, std jego wzgldy dla Austrji

a nawet dla Prus, std wreszcie jego ubolewanie nad dniami czerwco-

wemi w Warszawie, które podug jego zdania — «miay wicej Polsce

*) Str. 1. Kociuszko, legenda demokratyczna, przez J. Miehelet — przeoy
Ksawery Godebski. Pary 1851.

**) Linowski by do bitwy pod Szczekocinami ministrem sekretarzem stanu przy

Kociuszce, nastpnie Niemcewicz obj ten urzd.
***) Str. 157. Linowski skada ca win nominacji Rady Narodowej na Koon-

taja (Str. 34— 36), ale inne róda tego nie potwierdzaj.

) Str. 42. Pamitniki z omnastego wieku. T VIII. Pozna 1867. O rewolucji
polskiej w roku 1794 — napisa Wojda. Pozna 1 867.
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zaszkodzi w oczach Europy, oczywicie monarchicznej, anieli dwie prze-

grane l)ilwy.» *)

Powstanie rozpoczo si w imieniu konstytucji H maja. Na tej pod-

stawie, przywrócono mieszczanom o^lebrane przez Targowic prawa. C.lio-

cia chciano oprze si na wo.cianach, niczem nie postarano si zainte-

resowa ich od samego pocztku. Nawet komi.sja porzdkowa województwa

krakowskiego, najhardziej rewolucyjnie usposobiona z powodu wpywu
Koontaja, nie powoaa samych wocian, by wstpowah do szeregów

zbrojnych, ale kazaa szlachcie, by ta z piciu dymów dostawiaa jednego

onierza. Nic wic dziwnego, e wocianie, traktowani jak rekruci, nie-

chtnie szli przez dugi czas do wojska. «Hy}em wiadkiem — powiada

jeden z gorliwych uczestników powstania — jak wocianie krakowscy

opierali si i do obozu Kociuszki, ile uywali spo.sobów ju nawet po

bitwie Racawickiej, aby si z niego wydoby; ale gdy poznali, e to

idzie o ich wolno, majc wielk atwo schronienia si do (lalicji

(Wisa nas tylko przedzielaa, kt(')r atwo przeby mona byo, sami trzy-

mali strae), aden jednak z nich nie uciek. Widzie potem byo po wsiach

ich czuwanie, ich myli wzgldem wytpienia nieprzyjació.***) j

Ritwa Racawicka miaa wane znaczenie z punktu rewolucyjnego.*^

Dzielno wocian zdumia wrogów "**) i przewyszya nadzieje patrjo-

tów. «Czy uwierzysz — pisze Kociuszko do (Grabowskiego — e wie-

niacy jeden dzie tylko do nas zgromadzeni, bdc uzbrojeni kosami,

pierwsi zmieszali rosyjsk piechot i 12 odebrali armat.» Historja zacho-

waa w pamici z dnia tego wociaskie nazwiska: (Uowackiego czyli

Gowaka, wistackiego, (Iwodzickiego i Dbickiego. Ritwa Racawicka

wywara take Avielkie wraenie na samych wocian: wzbudzia w nich

wiar w siebie, zaufanie w bro swoje; podniosa urok naczelnika, strojem,

yciem i yczliwoci zbliajcego si do nich. «Nazwisko Kociuszki

okrzyczane — wiadczy nader ostry dla niego Piotr Ludomir agowski —
poruszyo mieszkaców wiosek, szli w ubiorze wiejskim z kos tylko, lecz

z tak dum, jak wojska regularne id do boju.»

Wie o Kociuszce, z chopami zdobywajcego pod Racawicami

armaty moskiewskie, zacza obiega Polsk. Przestrach Igielstroma, który

widzia to nawet, czego rzeczywicie nie byo, *) odbiera mu przytomno

*) Ogiski. T. I, str. 461.

**) Str. 52. Czy Polacy mog si wybi na niepodl.

***) Seiime przytacza sowa dowódcy rosyjskiego, Tormansowa, o wocianach

pod Racawicami: ..Die mit Piken bewaffneten Bauera gingen mit einem Muth

in's Feuer, der alisn Glauben iibersteigt." — Samml. Werke, 9 B. Str. 108. Leip-

zig, 1827.

*) Patrz list Igielstroma z 16 kwietnia do ministra wojny — Ogiski I., 372 do
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umyshi i krpowa swobod jego dzialaii. Wówczas « gdyby kady wa-
ciciel — jak sus/iiie mniema Zajczek — ruszy na czele wocian, gdyby

kady powiat, nie czekajc wyranych Kociuszki rozkazów, wystawi by
ludzi zbrojnych, Polacy bylil)y mogli niepodl(>go kraju swego odzyska.* *)

lvociuszko — trzeba wyzna - nie okii/id lake rzutu rewolucyjnego,

nawet po Ijitwie Haclawickiej, kti')ra powinna bya przecie otworzy mu
oczy i wskaza, na kogo mona a na kogo nie naley rachowa. **) Zu-

pene i natychmiastowe uwolnienie ludu wiejskiego, wraz z zabezpiecze-

niem jego bytu materjalnego, mogo tylko wstrzsn nim niljy iskr ele-

ktryczn i wyrwa z apatji cikiej, na któr dugie stulecia jarzma pod-

da(?zego skaday si.

Powstanie War.szawy, przypieszono zamiarem Igielstroma zabrania

arsenau, byo czynem prawdziwie rewolucyjnym i dodao ognia powsta-

niu. Byo ono dzieem wojska i mieszczastwa, a gównie tego ostatniego.

Wielka bya w tym wzgldzie zasuga Jana Kiliskiego, który wraz z r-^e-

nikiem Morawskim uosabia w rewolucji pierwiastek mieszczasko demo-

kratyczny, niejako ulic, ludzi gminnych.*-*) Rzenicy poformowali z cecliów

swoich kluby, tam naradzali si i organizowali. *) Uni to wraz ze su-

cymi, parobkami i ydami stanowili prawdziwe hufce bojowe. Bogata

szlachta i bogaci mieszczanie siedzieli przez oba dni rewolucji zamknici

w swych domach. **) Dzielno pospólstwa warszawskiego bya wielka.

374. „Powstanie wzmaga si co chwila, chód jego nader szybki, postpy przeraajce".

Objawia w kocu obaw, aeby poar povfstania wocian nie przeszed po za granic

rosyjsk.

*) Str. 109.

**) Patrz u Zajczka o haniebnem zachowaniu si konnicy szlacheckiej pod Ra-

cawicami — str. 105

***) Niemcewicz w Pamitnikach z czasów moich powiada o Kili-

fkim: „On pierwszy da uczu pospólstwu wano i siy jego. Ciekawa bya rzecz, wi-

d.-iee paniczów naszych z pierwszych familij, lecz niemajcych jak stopnie podoficerów

i chorych, z uszanowaniem przystpujcych do pukownika szewca i pytajcych si

o rozkazy jego. Ten i temu podobne przykady pierwsze wprowadziy do Polski demo-

kratyczne pojcia". Str. 214. „Pierwszy raz naówczas ujrzano majestat i pierwsz ary-

stokracj polsk zniajc si a do gaskania ludzi gminnych". Str. J59. Mówi to z po-

wodu, ie pani Krakowska, siostra królewska, zaprosia Kiliskiego i Morawskiego na obiad.

*) „Zrobiono w cechach rzeniezych, szewskich, krawieckich, kowalskich co

naksztat klubów, do czego dopomóg znacznie swym naturalnym domysem Kiliski

radny i cechmistrz szewski". Str. 33. Pamitniki z omnastego wieku. Tom IX. Pozna

J867. Pamitniki Stanisawa Kosmowskiego z koca XVIII wieku.

Pozna 1867.

**) „Nie obywatele to Warszawy czynili, bo ci przez obydwa dni w domach zam-

knli si, ci si chyba tylko odwayli, któremi zawzito powodowaa Grupy ludu wal-

czfiego skaday si z rkodzielników, ich czeladzi, sucych, dozoiców, parobków
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szlaclietno take nie maa. Kosmowski widzia «przy placu Krasiskich,

jak sam lud zebrany, bez pomocy wojska, spostrzegszy cztery armaty

nieprzyjacielskie, z których ogie kartaczowy szkodzi wiele powstacom,

uderzy z takim impefon) na armaty, woajc: mier lub wolno! e
w par minut wojsko rozproszy i armaty zabra.* *) «.lak rewolucja

Irancu.ska, tak i polska wiele wykrya przykadów szachetnoci a mniej

od pierwszej ma zarzutów* — powiada Wojda. **) Bilety bankowe i 95

tysicy dukatów w zocie, zabrane przy najciu domu zajmowanego przez

Igielstroma. oddano w caoci rzdowi narodowemu. onierz z puku Dzia-

yskiego, który odda rzdowi znalezione tysic dukatów w zocie, nie

chcia atlnej nagrody i na usilne tylko nalegania zatrzyma jeden dukat. ***)

Pomimo "zawzitoci srogiej ku najezdcom, lud nigdzie nie naduy swej

siy. i da liczne dowody szlachetnej i delikatnej swej agodnoci.*) Ci co

rozpoczynali powstanie w Warszawie, nie obawiali si ludu; rzucali bro—
jak wiadczy Pistor — Icademu, lito chcia j bra; i jak widzimy — nie

omylili si, rachujc na pomoc ludow. Ale Rada Zastpcza Tymczasowa,

zoona przewanie ze szlachty, zacza wstrzymywa naladowanie re-

wolucji francuskiej, sympatja ku której objawia si odrazu nawet zewn-

trznie w przyjciu powszechnem trzykolorowycli kokard jako oznaki re-

wolucyjnej. **) i 20 ju kwietnia uchwalia rozbrojenie ludu. Warszawianie

l^yli mocno z tego niezadowoleni, i niezadowolenie to, wzmagajc si, do-

prowadzio wreszcie do wybuchu w dniach czerwcowych.

Mieszczastwo wileskie równie dzielnem okazao si. Dziki roz-

tropnemu planowi Jasiskiego, i jego energicznciiu wykonaniu, niewielka

stosunkowo liczba ludzi opanow^aia miasto, prawie bez rozbwu krwi ze

swojej strony, i uwizia wiksz cz znajdujcych si Rosjan. Zdrajc

hetmana Kossakowskiego zatrzymano, osdzono i tego samego dnia po-

wieszono. Wilno wic pierwsze dao przykad surowego ukarania zdrajcy,

bez wzgldu na to, e by hetmanem. Warszawianie poszli za przykadem

Wilnian i, dowiedziawszy si o osdzeniu Oarowskiego, Zabiey, Ankwi-

cza i biskupa Kossakowskiego, w nocy z 8 na 9 maja sami wystawili

dla nich .szubienice, zmuszajc w ten sposób do przypieszenia egzekucji.

i ydów, z których ostatni zaszczytnie si odznaczyli". Str. 29. Pamitaiki Wojdy. Po-

twierdza to tae Pistor. Str. 54 i 55.

*) Str. 38.

**) Str. 31.

***) Ogiski T. I., 384

*) Minister szwedzki Baron de Toll. Bucliholz i de Caehe, którzy byli w War-

szawie 17 i 18 kwietnia, zapewniali Ogiskiego, e nie widzieli tak agodnego ludu jak

warszawski, pomimo zawzitoci jego przeciwko Eosjanom. T. I. 388.

**) Str. 1227. Karpiski.
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Wywaia ona wielkie wraenie. «Niepraktykowanem byo — powiada
Wojda — al.y podobnie inona po.sliipi(- /, wod/ami, biskupem i marsza-
kiem.* *) Rewolucja - jak widzimy — robia swoje. Zapytywano take,
czy nie naleaoby p()j za przykadem francuskim i ukara take Stani-
sawa Augusta, który o wiele winniejsr^in okaza si od Ludwika XVI?
Koontaj, który pojmowa dobrze, jak zawad król ze swojemi stronni-
kami w rewolucji stan(.w;(3 moe, kiedy dowied/iaJ si o oswobodzeniu
Warszawy, z wa.ciw sobie ywoci zapyta: *a czy yje król?» Otrzy-
mawszy za potwierdzajc odpowied, mia wykrzykn: ^To i po nas
1 po naszej rewolucji

; wojsko bi si bdzie miesicy kilka, a 1'olska upa-
dnie i król podpisze jej zgub!*

r Opór, okazywany przez szlacht w uzbrajaniu wocian, zmusza
wadz powstaiicz do czynniejszego zajcia si ich losem, .lu 20 kwietnia
komisja porzdkowa województwa krakowskiego obwieszczaa, e «kady
ciemizyciel i przeladowca wocian, tych to walecznych kraju obroców,
jako nieprzyjaciel ojczyzny uwaany i karany bdzie.* Ostatniego dnia
kwietnia Kociuszko, widzc jak powoli powikszay si jego siy, pozwoli
na ogoszenie w Krakowskiem co w rodzaju pospolitego rus/.enia. Zajli
si tem gorliwie Taszycki, dwaj bracia Hascy i Hernier pociodzenia fran-

cuskiego, ale z powodu oporu szlachty i biernej obojtnoci wocian, nie

mogli wicej nad 2000 ludzi zebra. Trzeba byo koniecznie co wicej
zrobi dla wocian, aeby ich pozyska dla sprawy narodowej. Kociuszko
wic, w uniwersale z obozu pod Winiarami z dnia 2 maja, zapowie-
dzia, e dla zapobieenia podburzajcej propagandzie Moskali oljmyli
«sposób z sprawiedliwoci wspaniaego Narodu zgodny, duszom tkliwym
miy, a osobistemu interesowi lekk tylko kosztujcy ofiar.* Osobistemu
interesowi znaczyo tyle, co osobistemu interesowi szlachty. Istotnie,

w obozie pod l*oacem dnia 7 maja zosta wydany «Uniwersa urzdza-
jcy powinnoci gruntowe wocian i zapewniajcy dla nich skuteczn
•j^opiek rzdow, bezpieczestwo wasnoci i sprawiedliw oci.

»

Uniwersa ten nakazywa komisjom porzdkowym ogosi kdowi, «i
podug prawa zostaje pod opiek rzdu krajowego;* «e osoba wszelkiego

wocianina jest wolna, i e mu wolno przenie si, gdzie chce, byleby

owiadczy Komisji Porzdkowej swego województwa, gdzie si przenosi,

i byleby dugi winne oraz podatki krajowe opaci;* e «wasno posia-

*) Str. 55. „Nic podobnego w histoiji polskiej znalee nie mona; niepraktyko-

wanem byo, aby podobnie mona postpi z wodzami, biskupem i marszaiiiem W Pol-

sce wszake powszechnie wodzowie wielbieni byli, a senatorowie i marszaek prawie za

witych uwaani. Kiedy marszaek Poniski za swoje zdrady do odpowiedzialnoci by
pocignionym, nie odwaono si ogosi go godnym kary mierci, a by nie mniej jak

ci winnym."



381

danego gruntu z obowizkami, do niego przywizanemi..., nie moe by
od d/jedzica adnemu wocianinowi odjta, chybaby si wprzód w to

przed dozorc miejscowym rozprawi i dowiód, e wocianin obowizkom
swym zadosy nie czyni.» Oprócz tyci kardynalnych — e tak powiem —
artykuów, uniwersa zmniejs/ai: paszczyzn o poow, zapowiadajc, e
«takowe opuszczenie trwa bdzie przez czas insurekcji, póki w czasie

wadza prawodawcza staego w tej mierze urzdzenia nie uczyni ;» poleca

zwierzchnociom miejscowym, dworom i gromadom opiekowa si gospo-

darstwem tych, co zostawaH w wojsku ; zabrania wymaga paszczyzny

od powoanych do pospohtego ruszenia ; rozkazywa pociga do odpo-

wiedzialnoci podstarocich, ekonomów lub komisarzów i dziedziców, czy-

nicych jakie ucihwoci ludowi; ustanawia dozory i dozorców, powin-

noci których byo: «rozsdza spory, a gdyby strony nie byy kontente,

do Komisji l*orzdkowej je odsya;* wzywa duchowiostwo obu obrzd-
ków, aby wyjaniao ludowi nadane ulgi; od ludu za wymaga, aby len

wypenia swoje obowizki.

Uniwersa ten, ogoszony 30 maja przez lad Najwysz Narodow,
by czynem najbardziej rewolucyjnym w caem powstaniu 1794 r. On
uratowa cze jego w oczach potomnoci; on posun naprzód, pomimo
póniejszych klsk, spraw narodowego rox:w,)ju. Gdyby ten uniwersa by
ogoszony na samym pocztku powstania albo przynajmniej po bitwie

Racawickiej, miaby on jeszcze doniolejsze znaczenie i z pewnoci
monaby byo o nim powiedzie, e wart najmniej tyle co dwie wygrane

bitwy. Ogosiwszy ten uniwersa, naleao przytem surówko zaleci, aby

tak cywilne Jak wojskowe wadze ogaszay go wszdzie i przy kadej
sposobnoci ludowi, jak to czyniono we Francji, czem nieustannie pod-

niecano zapa w narodzie. Tego nie robiono, i by to bd wielki.*) Na
Litwie p( wny wocianin, kiedy mu mówiono o wolnoci, tak mia po-

wiedzie: « pokacie nam doskonale wolno, a my nie spucimy si na

pitego z nas lub rekruta, ale sami bi si pójdziemy».**) Wanie cho-

dzio o to, by wocianie widzieli, e rzeczywicie nadawano im wolno,
i uczuli natychmiastowe tego skutki. Pomimo e uniwersa rzeczony oga-

szano z wystpn opieszaoci, jak wreszcie w ogóle czyniono ze wszy-

-.tkiemi niemal uniwersaami, wie o nim dosiga brzeg)w Batyckiego

lytorza, zjednaa Kociuszce nazw chopskiego jeneraa, podniosa howor

*) „Milczenie jeneraów nieprzerwane wprawiao lud w niepewno Poniewa ei

nigdy wolooei nie zarczali, nigdy o niej nie wspominali, bijcy si móg myle, e
to próna obietnica. Ozibo w rozgaszania wolnoci nidzie mona byo po ma-

gistraturaeh nawet cywilnych, bez czego nie moglimy ani moemy pokona nieprzy-

jació". Str. 49. Czy Polacy mog si wybi na niepodlego.
**) Str. 49 i 50. Czy Polacy mog si wybi na niepodlego.
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w stepach ukrainnych i rewolucji polskiej nadawaa ogólno-ludzki cha-

rakter. Wocianie coraz chtniej garnli si do powstania, a od encrg,ji

tylko d(>W(')(U'(')W zaleao nada ruchowi powszechny i silny charakter,

.leeli — jak wie niosa — sawa bitwy Kacawi(;kiej zacza bya po-

ciga Wgrów, Czech(')W i Morawian do obozu Kociuszki,-*) to z pe-

wnoci wiadomo o uniwersale, kt(')ry nadawa chopom wolno, pozy-

skaa dla powstania polskiego t popularno, która przechowaa si po-

midzy Biaorusinami w pieni ludowej o Kociuszce, i której oznaki ze

zdziwieniem nad brzegami jeziora Pejpusa nawet napotkaem.

Zadowolenie jednak z uniwersau tego nie byo powszechne w obozie

rewolucyjnym. (Jlos za wocianami, drukowany w formacie maej
broszurki, dzikowa za rozkucie ich z kajdan, uwaa jednak, e wszel-

kim uniwersaom i obietnicom nie zawierz wocianie dopóty, dopóki

nie postawi si ich w stanie, i panów nie bd si obawiali i nie bd
mieli w swym rku mocy na odparcie ich gwatu. I mia w tym wzgl-

dzie zupen suszno. We wrzeniu jeszcze penomocnik powiatu gro-

dzieskiego, Franciszek Bouffa, wstawia si do ICociuszki za rolnikami

miasteczka Sokóki, pdzonemi bezprawnie do paszczyzny przez zarzd

ekonomiczny dóbr stoowych królewskich. Uwaano take, e uniwersa

mae wyznacza wynadgrodzenie dla idcych do wojska i jeden z malkon-

tentów, Orchowski, proponowa, aby wocianom, którzy sami pójd
z dwoma synami broni ojczyzny, oddawano na wasno grunt przez

nich posiadany, oraz aby w dobrach, odebranych od zdrajców i ucho-

dzcych z kraju, nadawa natychmiast wolno i wasno z obowizkiem

zbrojnej suby ojczynie.

]\Iianowanie Bady Najwyszej Narodowej wzbudzio — jak ju
wspominaem — silne niezadowolenie mieszczan. Zajczek ; i-zypisuje to

gównie intrygom króla i jego stronników. Koontaj — zdajo si — by
tego samego zdania. Tymczasem Wojda powiada, e Warsza .vianie kon-

tenci byh z tego, e króla na czele Rady nie postawiono; «to tylko ich

niechtnemi czyi.io, e Rada z samej szlachty si skad;i'a». «Kociuszko

atoli — dodaje V. :'jda — mia na uwadze przyldad z xVvvolucji francu-

skiej, co to jest po^\ erza ludowi ster rzdu».*^) «Na poparcie swojego

nieukontentowania, prz;. taczali mieszczanie : Dotd powierzalimy cakiem

szlachcie rzd kraju, nie sprzeciwialimy si ich ustawom, chtnie pa-

cilimy uchwalone przez nich podatki, bylimy zawsze im posusznemi.

Có std za .skutki wyniky? — Oto, szlachta kraj zdradzia, dwa razy

*) Str. 72. Jerzego Kalksteina. Pamitnik o rewolucji w Polsce 1794 r. Po-

zna 1873.

**) Str. 70.
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podzielia, handel i rkodzieinie zniszczya, — a jako zdobycz za ich nie-

ustanne kótnie i niespokojnoci, mamy obce wojsko. I jake dzi, kiedy

all)() wszystko odzyska, albo wszystko straci odwaamy si, samej szla-

chcie ster rzdu mamy zostawi? — Szlachta stracia nasze zaufanie,

dowiadczenie mówi przeciwk ) niej : a w tak wanem przedsiwziciu na

jej cnoty i mio ojczyzny spuszcza si nie moemy. — l'ytamy si
nadto: kto podniós teraniejsz rewolucj? Gzy s/^lachta? Ona zaledwie

pierwszy podaa jej zarys, który bez naszego wsparcia, prónym zostaby

projektem. My mieszczanie zaczlimy j z niebezpieczestwem ycia wa-
snego ; my to wypdzilimy Moskali z Warszawy, Krakowa, Wilna, i od
nas zaley najdzielniej j poprze i doprowadzi do koca. Nasze przeto

dania s godziwe, sprawiedliwe i teraniejszemu pooeniu najwaciwsze »*)

Polityka K^ociuszki agodzca, przyjazna szlachcie, spowodowaa go

take, e odwoa z Wilna Jasiskiego, którego plany « zanadto moe
miae byy, ale utrzymyway Litwinów w gorliwem poruszeniu i caej

publicznoci sodkie wystawiay nadzieje*; a na jego miejsce naznaczy
Michaa Wielhorskiego, przybycie którego «zamienio dzielno w ospal-

stwo»>*) Wszyscy rewolucjonici aowali Jasiskiego; umiarkowani za
patrjoci, czyli — mówic janiej — v.icej szlacheckiego usposo.bienia,

cieszyli si z jego odwoania.-**; Zbyt by dla szlachty wymagajcy i w sale

nie ukrywa tego, e uwaa za rzecz konieczn pooy koniec jej pano-

waniu.*) Odwoanie Jasiskiego byo wielk klsk dla sprawy powstani.

na Litwie. Z oburzeniem czytamy opowiadanie Ogiskiego o zachowaniu

si Wielhorskiego podczas napadu Rosjan na Wilno, które dziki tylko

nadludzkiemu bohaterstw^u Wilnian**) i energji Jerzego Cjiabowskiego,

nie zostao opanowane przez wroga w pobliu armji polskiej, której .-amo

pojawienie si wystarczyo, aeby atakujcy nieprzyjaciel ujrza si zno-

szonym do odstpienia. Oficerowie armji sarkali na Wielhorskiego; ;:ii'_-

szczanie za z gniewem mówili o wojsku, które w tym wypadku nie byj
nawet winne, i kiedy synny z wymowy sejmowej ksi lvazimierz Sa-

pieha zacz by uspokaja raiesze-^an, przerwano mu mow krzykami, e
trzeba bi wroga a nie perorowa.-' ')

Wystpienie czynne Pru.sakrw pod "zczekocinami. w rnV najezdni-

*) Wojda, sir. 70 i 71.
^

**) Zajczek, str. 174.

***) Ogiski, I, 457.

*) Ogiski, II, 68.

**) „Mieszczanie wilescy dokazali cudów walecznoci, rzucajc si w rozpaczy

na wroga, który w dwóch rónych mit-jseach wtargn by do przedmie i podpala

wszystkie domy, do których móg si zbliy". Ogiski, I, 469.

***) Ogiski, 1., 477.
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czej, skonio Kociuszk do nowego rewolucyjnego rodka. W odezwie

z obozu pod Kielcami w dniu 10 czerwca poleci on dowódcom wojsko-

wym «aljy, ile ich pozycja pozwoli, szli w granice pruskie i moskiewskie

i lam, goszc wolno i powstanie Polaków, lud uciemiony i jarzmem

przyciniony wzywali do czenia si z nami». W l,cj odezwie obiecywa

on take biorcym si do broni wocianom nagrod w dobraci narodo-

wych i w tych dobrach, które zdrajcom ojczyzny zostan zabrane. Jasiski

od samego pocztku popiera wyprawy zaczepne. Szczególnie s one wane

w walce ludowej, która z natury rzeczy musi by wicej partyzanck,

anieli regularn wojn. Sulkowski, którego militarne zdolnoci Carnot,

francuski minister wojny, bardzo wysoko ceni i o którym powiedzia, e
w razie jakiego wypadku mógby zastpi iJonapartego, jest tego zdania,

e wojna ludowa moe by czciowo obronna, lecz winna by przede-

wszystkiem i prawie zawsze zaczepn. Kociuszko uwaa take, e wy-

prawy Wawrzeckiego i (iiedrojcia do Kurlandji, Ogiskiego ku Inflantom,

przyczem ten omal by nie owadn Dynaburgiem, Stefana (Grabowskiego

ku Miskowi miay wielkie znaczenie militarne, poniewa nie pozwalay

Rosjanom skoncentrowa swych si na Litwie i w ten sposób porednio

wpyway na duszy, czas trwania powstania w tym kraju, a tem samem

daway mono rozszerza i wzmacnia organizacj zbrojn. «Po batalji

Maciejawickiej nawet, chocia Prusacy trzymali Krakowskie i Sandomierskie

a po Wis, ale gdy inóurgenci wielkopolscy wpa do Szlska chcieli,

(jako ju ku granicom zmierzali). Prusacy raptownie opucili Krakowskie

i Sandomierskie, aby Szlsk zasoni, gdzieby rkodziea nadzwyczajn

ucierpiay szkod, a lud zawsze jest sarkajcym na jarzmo pruskie».-'j

Jak widzimy, powstanie 1794 r. miao wicej ducha rewolucyjnego i wicej

rzutnoci rewolucyjnej od powstania 1831 r., wicej te od niego okazao

ywotnoci i siy.

Czy dni czerwcowe, w których lud warszawski okaza ywo swoje

oburzenie na zdrajców ojczyzny i na brak energji w prowadzeniu sprawy

powstania, istotnie miay takie smutne nastpstwa, iak dwie bitwy prze-

grane? Bynajmniej, przeciwnie widzimy, e pobudziy one do energiczniej-

szego dziaania, steroryzoway chwilowo ukryt zdrad i wcale nie osa-

biy patrjotycznego zapau. Nigdy nie objawia si on tak powszechnie

i tak czynnie jak w czasie oblenia Warszawy przy sypaniu okopów.

-Trudno wyrazi — opowiada Kalkstein — z jak chci i skwapliwoci

wszystkie stany do tego si dziea przykaday: Król, dworskie damy, pa-

nowie, mieszczanie, klasztory, cechy, lokaje przykadali wawo rk do

rydla i porzdkiem, rzilami i z muzyk o pewnych godzinach do tej

*) Str. 75. C;iy Polacy mog si wybi na niepodlego.
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roboty nadcigali i odcigali; pospólstwo z miasta i wsiów ochotnie pra-

cowali i cae dzieo tak daleko doprowadzili, e w czasie dwcn-li miesicy

ju bya w stanie Warszawa wyti/ymat; i broni si wojsku nieprzyja-

cielskiemu*.")

«Surowo, okazana w ukaraniu sprawców rozruchu, nie podobaa

si wojsku, jeszcze wicej hulowi. Susznie przedstawiano Kociuszce, «e
opieszao w karaniu zbrodniarzy, o zdrad ojczyzny obwinionych, po-

r(')wnywana z nagoci sdzenia sprawców rozruchu, nie dowodzia

bardzo patriotycznego ducha sdziów*.**) — Jak si to dzieje — zapy-

lywa Barsa komitet bezpieczestwa publicznego w Paryu — e Ko-

ciuszko «sroy si niemiosiernie przeciwko tym, kt'')rzy majc by roz-

strzelani za dzie 28 czerwca, nie chowali si i spokojnie odpowiadali,

e mordujc prawdziwych winowajców, mniemali suy interesom ojczy-

zny?****) lAIonaby te zapyta: co lepsze, czy kiedy lud z ywem obu-

rzeniem przyjmuje klski i zdrad, czy te znosi je obojtnie?

Czy dni 27 i 28 czerwca trzeba uwaa jako wiadom pr(')b pod-

niesienia prawdziwie rewolucyjnego sztandaru, czy te jako naturalny

wybuch gniewu ludowego, spowodowany wiadomoci o klskach wojen-

nych i opiesza powolnoci rzidu powstaczego? Ogiski uwaa rucli

czerwcowy za dzieo ulrarewolucjonistów, którzy — jak powiada — byli

jakobinami z dnoci.*) Wolski mówi o ukartowanym planie rzezi po

caej Polsce wzorem tego, co si dziao we Francji. Podug wyraenia

Kiliskiego, uytego w odpowiedziach na indagacje petersbunskie, byy to

duchy francuskie, co wywoay rozruchy czerwcowe. Poniewa Konopka

i Dembowski przewodzili w tych rozruchach, w^skazywano przeto na

Koontaja i Ignacego Potockiego jako na gównych sprawców, albowiem

znany l)y powszechnie stosunek Konopki do Koontaja a Dembowskiego

do Potockiego. Ze szczeg ')ln zawzitoci oskarano Koontaja. Co do

Potockiego, to wielce jest rzecz wtpliw. ae!)y Dembowski dziaa z jego

*) Str. 83 i 89.

**) Zajczek, str. 168

***) Na wiadomo o dniach czerwcowych, Komitet bezpieczestwa publicznego

wystosowa nastpujce zapytanie: — „Jak si to dzieje, e jeaerat Kociuszko, który

zapewnia, e posuguje si rodkami prawdziwie rewolucj-jaemi dla ocalenia Polski, na

praktyce inaczej postpuje? Jak sio to dzieje, e on oszezd/.a zdrajc Stanisawa Au-

gusta, i sam bdc dyktatorem, uznaje go za monarch^ e sroy si niemiosiernie

przeciwko tym, którzy, majc by rozstrzelani za dzie 28 czerwca, nie chowali si

i spokojnie odpowiadali, e mordujc prawdziwych winowajców, mnieniili stuye inte-

resom ojczyzny? e chcc oszczdza interesy i przywileje szla/^hty, obawia si ogosi
natychmiastowe oswobod/.eiiie wocian?'

*) Str. 400, I.

25
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natchnienia.*) Koonlaj — Jak si zdaje — wied/ia, na co si zanosi.**)

Czy jednak niial jaki wpyw na wywoanie ruchu, twierdzi stanowczo

niepodohna. «Ie mylcy — powiada — Zajczek — nie oszczdzaU

jiról) ani ohietnic w celu' skonienia winiów do wyzna mogcych
ohwini Potockiego i Koontaja, ale napróno; zeznania ich dowodziy

tylko, e zhyteczny zapa nie potrzehnje adnych obcych pobudek do za-

mienienia si w popdliwo ».***) Przytern wiadomo, e wzburzenie okazao

dla Koontaja nieprzyjazny take charakter.*) Przed jego oknami wy-

sawiono szubienic. Kozgniewany z lego powodu, wypad na ulic i w^ sam

moment wieszania woa — jak utrzymuje Linowski — do ludu: <.lak

moglicie si way stawia szubienice przed mojemi oknami; a nie

wiecie to, e ja byem i jestem zawsze waszym obroc i przyjacielem

Ludu?»**)

Juci samo odezwanie si podobne Koontaja musiao wywoa
stra.szny gniew w stronnictwie szlacheckiem. .leszcze wicej zaogni ten

gniew starali si zwolennicy kriilewscy i rozgaszali wszdzie, «e Koontaj

uwaa szlacht jako gniazdo, nowych zawsze tyranów na wiat wydajce,

e zdaniem jego — ziemia nie moe by wasnoci prywatnych osób,

ale do caej powszechnoci nalec*.***) Nieprzyjaciele [Coontaja, którzy

dreli przed jego energj i widzieli ju w nim przyszego Robespierre"a."

)

podburzali przeciwko niemu Kociuszk, który « wiele zmartwienia ucierpia

od niego». «p nie szed do miao i prdko» **) i pragnli, by go

Kociuszko kaza uwizi.***!

*) Linowski powiada, e widzia Potockiego „przeraonego do gruntu opisaniem

scen krwawych we Francji, które nam przybyy prosto z Parya do obozu Beszyski
w potocznych czyni rozmowach". Str. 31. Koontaj w rewolucji Kociuszkowskiej.

**) Linowski utrzymuje, e Konopka 27 czerwca przyszed przed dom Koon-

taja i tam „scen mu jutrzejsz zapowiedzia"'. Str. 48.

***) Str. 160.

*) „Jest podejrzenie — powiada Niemcewicz — e przychylni Moskalom, a moe
i sam dwór, lkajcy si, by Koontaj nie powtórzy w Warszawie scen tragicznych

Parya, t burz przeciw Koontajowi podniecili". Pamituiki. Str. 163.

**)' Str. 48.

***) Zajczek, str. 156.

*) Podug Liehockiego, komsja i magistrat w Krakowie „dreli przed X. Koon-

tajem, który eoraz sroszego Robespierrea na siebie przybiera min"... Str. 25 Pa-

mitniki z omnastego wieku. Pozna 1862 Pamitnik Filipa Liehockiego prezydenta

miasta Krakowa z r. 1794 Pozna 1861 Wysannicy królewscy rozgaszali, e Koontaj

zamyla by Robespierrem polskim. Str. 156. Zajeze!;.

**) Pamitniki Niemcewicza, str. 163.

***) Linowski opowiada, e Kociuszko przyjecha jednego wieczora do Koontaj*

i owiadczy mu : „i, jeeli postpowania swojego nie odmieni, kae go zamkn, tak

e soca nigdy nie zobaczy". Koontaj w rewolucji Ko. Str. 62. Niemcewicz nic
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Obawy stronnictwa szlacheckiego i królewskiego nie Ityy bezpod-

stawne. «Jako charakter Koonta.ja — powiada Niemcewicz — móg
zaniepokoi wiehi. liy to czowiek posiadajcy te wszystkie zalety, co

prowadz do znaczenia i sawy. Chciwy wadzy, skory do nagrodzenia

tych, co mu si lepo po.wicali, mciwy, nieumiejcy darowa urazy,

gotowy wszystkich uy sposobów, by zetrze na proch stojcych mu na

przeszkodzie, sowem, w kraju nie ju upadajcym, lecz w kraju, gdzie

s jeszcze siy i sposoby, a wodza tylko potrzeba, w kraju takini, mówi,

Kromwel albo Hichelieu drugi»."j Koontaj mia wielk cnot, która wy-

kupywaa wszystkie jego wady; cnot t bya gorca mio ojczyzny.

Mia w tym wzgldzie pewne podobiestwo do Dantona : tak samo gorco

pragn szczcia swego narodu, by od niego moralniejszy, ale mniej mia

wiary w rewolucj ludow. Szed dalej i mielej od Kociuszki, ale nie

szed tak daleko jak Jasiski. Energiczny, sprysty, w wymaganiacli

swych by absolutny, .lego zda cm, «tam, gdzie idzie o dobro pospolite,

niedbalstwo, nierozsdek i zdrada na jednej prawie szali kadzione by
powinny, i gdyby nawet kto móg w takim razie zrobi cud, a nie zrobi

o tern nie wspomina. Przeciwnie opowiada, e z powodu uaskawienia bisliupa Skarszew-

skiego, Koontaj napisa do Kociuszki „list surowy, obraliwy, wyrzucajcy mu brak

energji, powolno dla dworu i t. d.". „Kociuszko t;ik by listem tym dotknity, i od-

pisa, skadajc najwysz wadz naczelnika"'. Str. 164 Linowski wspomina o tym

licie, ale mówi, e by anouime. wiadectwo Niemcewicza jest wiarogodniejsze od wia-

dectwa Linowskiego, poniewa by „przez cay cig rewolucji nieodstpny Kociuszki,

picy w jednym namiocie'. Str. 163 i 164. „Kociuszko trudnym by do zwierze. Nikt

nie wiedzia skrytych cierpie jego duszy. Jeli komu, to chyba Niemcewiczowi da on

liaoe zgadn trudnoci swogo pooenia". Str. J02. Czartoryski. Warto to mie na

uwadze, czytajc pamfiet czyli raczej paszkwil Linowskii-go. Ciekawa te jest charakte-

rystyka Linowskiego, któr podaje Niemcewicz. „Urodzony z niepospolit zdatnoei

i wymow, z wiksz jeszcze prónoci, by on jak tylu i tylu innyeh chciwy gonoci
i znaczenia, bez najmniejszego atoli naraenia osoby i mienia swego na niebezpiecze-

stwo. Zawsze wierny pospolitemu dla wielu systemowi, ,.e viva chi eommanda", za

czasów sejmu konstytucyjnego od r. 1788 do 1791 by gorliwym za konstytucj. Podczas

powstania Kociuszki przywiza si na czas do niego i do Koontaja; uszed przed

niebezpieczestwem do wczenie i spokojnie siedzia w Warszawie. Po ostatnim roz-

biorze, uda si do rodzinnego miasta Krakowa i wraz z komenderujcym tam jenerarfem

Kaunitzem w najcilejsz wszedt przyja. W r. 1808 nastali Francuzi: wraz Linowski

najci-lejszy przyjaciel marszaka Davoust, zwolennik Napoleona Przyszli Moskale; Li-

nowski dus/ i ciaem powicony najniegodziwszemu z ludzi, \owosilcowi, i namiestni-

kowi Zajczkowi. Wprzód zaleci si . p. .Józefowi Poniatowskiemu, tak, e go egzeku-

torem testamentu swego naznaczy, a, póaiej siostra jego, pani Wincentowa Tyszkiewi-

czowa. rzdc niezmiernego po nim majtku. Acz urodzony z szczupym majtkiem,

umar miljonowy". Str. 301 i 302. Linowski jak sam powiada — czu si skrzywdzonym

przez Koontaja Str. 94 i 93.

*) Str. 163 Pamitniki.

25*
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go, sprawiedliwie w oczach publicznoci za winowajc uchodzi moe».*)

A e niedbalstwa ze strony szlachty byo wiele, a nawet zanadto wiele —
jak wiadczy pomidzy innemi wielce umiarkowany Ogiski**) — wic
taki francuski duch, peny niespokojnoei i wymagania, musia budzi te ku

sobie wielk niech, która nawet dzisiaj jeszcze odzywa si dzikim zgrzytem.

Dni czerwcowe, chocia objawiy w czci nieprzyjazny charakter

dla • Koontaja, podniosy ogromnie jego popularno i znaczenie. Stron-

nictwo hugonowskie, partja Hugonistów rosa szybko.***) Zbierao si

ono w klubie wolnoci i równo.ci, w którym przewodzi .Jasiski.*) Kry-

tykowano tam rzdy agodne i domagano si stanowczych, energicznych

rodków, któreljy wydobyy z narodu wszystkie siy i pozryway wszystkie

mosty, umoliwiajce porozumienie si z najazdem. Chciano walki bez-

wzgldnej, zajadej, desperackiej.**)

W Radzie Najwyszej Narodowej Koontaj obj wydzia skarbu

i okaza w jego zarzdzie pomysowo, odwag i sprysto, która

szczególnie nie podoljaa si mocno szlachcie i bogatym mieszczanom.

Pomidzy waniejszemi rodkami finansowemi, które podtrzymyway po-

wstanie, które dokazay tego, e na kocu powstania byo w kasie 10

miljonów z. polskich.***) i khire otwieray na przyszo obfite ródo

*) Dopisek Koontaja w historji Zajczka, str. 142.

**) 7, II.

***) ... „w kilka dni po 28, pierwszy raz z zadumieniem i smutkiem usyszaem

o partji dworskiej i o partji Hugonistów" (53 Linowski); „Od tej epoki (dni czerwcowych)

datowa jeszcze naley... ezynniejsze partji Koontajowskiej szerzenie si .." (52, Linowski).

*) Str. 78. Linowski.

**) „Ten to klub mia dyrygowa Rzdem, opinj publiczn, duchem wojska,

losem Obywtelów; mia przysposobi rodki do uprztaienia: 1) Króla i caego Rodu

jego.; 2) ich stronników rzetelnych, czyli tych, któryehby si tak nazwa podobao; 3)

ludzi majtnych, pod imieniem Egoistów; 4) Kamienicznyeh, pod imieniem Arystokratów

miejskich; 5) wszystkich tych na ostatek, którzyby mogli w jakimkolwiek sposobie po-

kaza si nie wielbicymi lepo tych dzielnych rodków, które miay Polsk, podug

nieomylnego klubistów zdania, zbawi i powstanie jej na wietnym jeszcze postawi

stopniu". Str. 78, Linowski. „Przyszo na koniec do myli, midzy niektóremi knujeemi

nieustanne zawichrzenia, eby króla, wówczas od wszelkiej czynnoci i winy usunitego,

i wszystkich ludzi wyszych, bogatszych, szanowniejszych w jednej nocy zgadzi. Ko-

ciuszko nawet nie mia by oszczdzonym, bo jak Arystyd, by zbyt cnotliwym, serdecznym

i bez winy. Spodziewano si przez ten obrzydliwy, zbójecki czyn nada narodowi jak
urojon moc bezwzgldnej, bezsumiennej, desperackiej, na wszystko gotowej rozpaczy.

Krwawe i okropne wykonanie szalonego zamysu miao stworzy Polsce sify, na których

jej zbywao. Rzecz tn knowaa si w czasie trwajcego oblenia Warszawy, jako jedyny

pozostay rodek zbawienia. Niektóre znamienite osoby, nawet pooeniem i dawn przy-

jani bliskie naczelnika, nie b3'y — mówiono — zupenie obce naradom tego spisku".

Str. 101. Czartoryski. ywot Niemcewicza

**) Ogiski. 73. Tl
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floclindów. naley wymreni: wypuszczenie asyLcnal. których dotfl nie

znano w l*olsce, przymusow poyczk i rozporzdzenie sprzedania sta-

rostw. Pomimo, e puszczeme w obieg pienidzy papierowych wywoao
krz^iki niechtne, to wszake nie doznawano trudnoci w paceniu niemi,

i rzeczy kupowane za nie nieco tylko droszemi byy.*) Przymusowa po-

yczka o).jawia t energj, która jest lak podana w kadem powstaniu

narodoY -"m. Zawezwano 11 wrze.nia wszystkich obywateli, aby skadali

wszelkie zeczy zote i sre[)rne, Jakote monet brzczc do kas pastwo-

wych, a natomiast polecono wydawa asygnaty z obowizkiem pacenia

ó^/o- Operacja ta finansowa — podug wiadectwa Ogiskiego — osigna
podany rezultat.-^) Co do sprzeday starostw, to porobiono wszelkie

rozporzdzenia, aeby 1 grudnia tego jeszcze roku przystpi do ich

sprzeday w Koronie, a 1 marca 1795 r. na Litwie.

Czy ostrono dyplomatyczna, okazywana a do \0 czerwca wzgl-

dem Prus i do samego koca powstania wzgldem Austrji, bya uspra-

wiedliwiona? Sdz, e nie. Jedno i drugie paiistwo prowadzio wojn

Francj rewolucyjn, wystpienie wic rzdu insurekcyjnego przeciwko

obli tym mocarstwom byoby nadao ruchowi polskiemu otwarty charakter

sprzymierzeca rewolucji i — co za tem idzie — bardziej rewolucyjne

usposobienie. Tymczasem owa ogldno dyplomatyczna musiaa krpowa
tak Wielkopolsk jak (ialicj w czynnem ich wystpieniu. Powstanie

wielkopolskie, rozpoczte w kocu sierpnia przez Mniewskiego, Wybickiego,

Niemojewskiego i innycli patrjotów, pomimo l^ardzo szczupycJi swych si,

zmusio króla pruskiego z czterdziestotysicznem wojskiem do odstpienia

od oblenia Warszawy. Hyo to bardzo korzystne dla sprawy powstania,

lecz czy nie byoby jeszcze korzystniejsze, gdyby nie pozwolio byo kró-

lowi pruskiemu wzi udziau w Ijitwie pod Szczekocinami? Wszak Polacy

zamali byli ju jazd moskiewsk i zabrali kilka dzia ; niespodziana atoli

pomoc króla pruskiego dana Rosianom — prawdopodobne zwycistwo

zamienia w do smutn klsk, któr jeszcze wicej powikszyo pod-

danie si Krakowa Prusakom. Na obietnice austrjackie wiele rachowa

take niemona byo. Wkrótce pi) rozpoczciu powstania, de Cache rezy-

dent austrjacki w Warszawie, oskara Kociuszk i powstaców o to, e
wyznaj « ohydne zasady francuskiej narodowej konwencji*.***) Jeeliby

Prusacy nie byli zajli &akowa, to zajliby to miasto Austrjacy, poniewa

ju wszystkie kroki ku tem poczynione byy. Dopóki Polacy zwyciali,

dopóty wadze austrjackie nie przeszkadzay czynnociom powstaczym.

*) Karpiski, 122«.

**) 25, II.

***) Str. 130. Precis historique du partage de la Pologne, par M. Brougham.

traduit de 1'anglais par A. Clapier. Marseille et Paris. 1831.
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To ka/dcj Jednak przegranej polskiej, wrp.eay do .swej roli naje/dnic/ej.

To liilwie pod Szczekocinami, aresztowano Drzeosckiego, kt,(')ry przyby
do (lalicji w celu werbowania odiotników. To przegranej pod C.bemem,
uwiziono bawicych w Karlsbadzie Jana i Stanisawa Potockich, Michaa
Zabie. ks. Piatolego. A\'res:cie HO czerwca wojska austrjackie, pod do-

wództwem hr. Arnoncourfa, wlargnly do granic polskich i, po poddaniu

si Warszawy, przyczyniy si do utrudnienia dalszych dziaa powsta-
czych. Czy powstanie w (ialicji, które mogo byo wzburzy na nowo
WgJ^L V^ mierci Leopolda II znowu agitujce i spiskujce, nie zatrzy-

maoby wojsk austriackich od wkroczenia do Polski? Czy ta sama (ia-

licja. która — Jak widzielimy wyej — w czasie sejmu czteroletniego

objawiaa ywe poruszenie a w styczniu 1796 r. spisaa w Krakowie akt

konfederacyjny, dorczony Dyrektorjatowi francuskiemu, nie bylaby go-

tow do zbrojnego poparcia ogólnej sprawy narodowej? Czy powstania

w Wielkopolsce i w Galicji nie przyczyniyby si byy do szybszego po-

stpowania P>ancuzów w gb Niemiec? Wszak po wziciu Bydgoszczy

przez Dombrowskiego i Madaliskiego, kazano Ju ksiciu Hohenloie, aeby
ten wraz ze swoim korpusem maszerowa z nad Kenu ku Wile; wszak

w kwietniu 1797 r. Karol de la Croix, francuski minister spraw zagra-

nicznych, pokazywa Ogiskiemu doniesienia z Wgier, Siedmiogrodu i Dal-

macji, które mówiy o monoci wywoania tam ruchu powstaczego. *)

Trzeba Jeszcze wzi i to na uwag, e wicej ogólno-ludzki, re-

wolucyjny cliarakter powstania pobudzaby silniej ludy ssiednie take do

ruchu rewolucyjnego. Widzielimy, e (rdask, przed zaborem pruskim,

zaczyna stawa si tem dla pónocnych Niemiec, ozem si staa Moguncja

dla poudniowych. Od Ogiskiego wiemy, e szybkie postpy powstania

w tak zwanych Prusach poudniowych zaczy roznieca w (klasku na

nowo duch rewolucyjny.**) (lorzkowski, udajc si jako emisarjusz rewo-

lucyjny do Torunia, do Warmii, do (idaska. znajdowa «na wielu sta-

nowiskach najlepsze chci, poniewa zanadto pamitali odebran przez

Wilhelma im wolno.* ***)

Podug Treskowa, który opiera si na urzdowych pismach i pa-

mitnikach jeneraów pruskich. Starogród, Nowe Miasto, (Idask i Toru
sprzyjay powstaniu polskiemu. W iierlinie, kiedy w 1795 r. wybuchn
rokosz ludowy, wojano : vivat Madaliskil I rzd pruski, z obawy
aeby nie odjjito tego winia, przeniós go do Magdeburga. W samem

*) Str. 274 i 275, II.

**) Str 15 i 16, II.

***) Zwizek Gorzliowskiego, 1796 r. midzy ludem zaoony. Przegld dziejów

polskich. Cz Trzecia. Poitiers. 1839. Str. 24.



391

wojsku au.strjackieni i priiskiem hyli zwoleiinify rewolucji IraiicuskieJ.

Kieily SiikoAvskiego. dcego do powstania 1794- r.. zatrzymano w icra-

nicach pastwa auslrjackieso i odstawiono do komendanta obwodowego,

komendant okazywa mu widoczn yczliwo, a sekretarz Jego okaza si

namitnym zwolennikiem rewolucji rrancnskiej."") Kiliski opowiada o nader

yczliwom zachowaniu si z nim jeneraa pruskiego Szweryna.

Poczenie si majora Kopcia, majora Wyszkowskiego i pukownika

aniiiskiego, na czele rozmieszczonych na Kusi oddziaów jazdy polskiej,

z wojskiem powstaczem chlubnie zapisao ich nazwiska na karcie dzie-

jowej. I -^cz byoby rzecz wicej podan, gdyby ci odwani dowódcy

powoa yli na miejscu lud ukraiski do powstania. Wprawdzie mogo
ono by ^ronem dla szlachty, lecz czy dla tego miano si cofa przed

rodkiem, któryby móg sparaliowa siy najwikszego z wrogów. A wszake

mogoby to nastpi, gdyby powstanie ogarno byo Maorosj, najludniej-

szy podówczas z krajów carstwa rosyjskiego i najpochopniejszy do ro-

koszu. Myl o porozumieniu si z Polakami snua si podówczas pomidzy

kozakami, i 7. alem mówiono o tem, e Flzeczpospolita szlachecka zgubia

i kozaków i siebie. **)

Klska maciejow^icka przelionaa ostatecznie, na kim w powstaniu

jedynie z ca ufnoci polega mona byo. Wojda i Ogiski niemal temi

samemi wyrazami stwierdzaj, e ludzie zamoni i stronnicy dworu gono
mówili o koniecznoci poddania si, i e lud tylko myla jedynie o obronie

Warszawy. **-) Lud wic ten. który rozbrojono, którego suszne oburzenie

*) Str. 98. Jen. Suk. ycie i t. d.

**) „W czasie gdy pod Warszaw Moskale naprzeciw nas stali, zbieg do nas

jeden oficer kozacki i na prywatuem poshichaniii owiadczy KoJciuszee, e kozacy sprzy-

krzywszy sobie HStawne wojny, wszystkie czaty i najwiksze trudy obozowe majo zwa-

lone na siebie, chtni s przej do Polaków i pod niektóremi warunkami jeden z nimi

naród skada'-. Str. 20G. Pamitniki Niemcewicza. Wkrótce po upadku powstania, je-

nera kozaków czarnomorskich Czepieha mawia do Karpiskiego : „gdybycie, byli wedle

dawnego ukada kozaków naszych, których byo do 4u,GO0, szanowali, i którzy za grunta,

jakie na Ukrainie posiadali, powinni byli w kadej potrzebie rzpoltej na ko wsiada

i wspólnej ojczyzny bronie, ale pogardzony od was kozak, chop skurwy syn nazywany,

i chopi i niechopi pogiulimy". Str. 1'236.

***) „Poruszeuie w Warszawie byo wielkiem, i wielkie powtpiewanie, i gono

c poddaniu si mówiono; jednake róniy si gosy. Majtniejsi Prusakom, dwór Rosji

podda si chcieli: pospólstwo uic do stracenia niemajce, zamierzyo si bronie". Str.

139. Wojda. „Przestrach by powszechny. Obawa i rozpacz rosy z dnia na dy.ie w sto-

licy, i mówiono gono o koniecznoci oddania si nieprzyjacielowi na jego ask i nie-

ask. Opinje jednak byy podzielone. Negocjanci, kupcy i bogatsi waciciele chcieli

podda si Prusakom; stronnicy dworu oddawali pierwszestwo Rosjanom; a ludzie

z ludu, którzy nie rozlicz;ili na przyszo, jaka ich oczekiwaa, myleli tylko o tem jakby

si bronie". Str. 4ti, II. Ogiski.
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surowi) iikiiraiK), oka/al si w oslaliiicj chwili iiajwira^j pal.rjotycziiym

i najbardziej wytrwaym.

liliskie niehezpieczoiistwo wzinoi^lo walk pomidzy .stronniclwami.

W samej P>adzio Najwy^iszej cieray si zawzicie opinje. SlronnicLwo re-

wolucyjne m iwio. e koniecznii jest rzecz, uwizi króla, którego osob
i imieniem posugiwali si intryganci, interesy szlacheckie powici ludo-

wym i nio cofa si przed najgwaiowniejszemi nawet rodkami, jeeliby

te l)yy w stanie zapewni zwycistwo nad wrogami i ocalenie bytu nie-

podlegego. Mówiono nawet o majcym nastpi 28 padziernika powstaniu

ludu. *) Lecz na tak stanowczy krok widocznie zabrako odwagi. Koontaj,

opuszczony przez Ignacego Polockiego, niepewny poparcia Mostowskiego,

nie mia do wiary w si rewolucji ludowej i, pomimo e uwiza Ja-

siskiego i Zajczka za jedynie zdolnych sprosta cikim warunkom po-

wstania, zaproponowa jeneraa Wawrzeckiego na naczelnego wodza, po-

niewa ten. nie nalec do adnego stronnictwa, najatwiej móg «zjedno-

czy wszystkie umysy.* **)

Zachowanie si Koontaja w ostatniej chwili zniechcio wielu. Ja-

siski smutny biada, e w Polsce albo zdrajcy, albo ludzie sabi i bez

energji, z któremi nic zrobi nie mona. **'') Sam robi co móg, nie cofa

si przed adnem niebezpieczestwem i mnie wraz z (irabowskim zgin

na okopach Pragi. Jakób .lasiski,*) rodem Wilnianin, wielce zdolny poeta,**)

uczony artylerzysta i inynier, sprysty i bystrego oka dowódca, naiey

do najsympatyczniejszych i najdzielniejszych posiaci z ostatnich chwil tulski

niepodlegej. By on gorliwym zwolennikiem rewolucji francuskiej i zasad

przez ni szerzonych.

Badania Jasiskiego nie byy zupenie suszne. Miaa Ijowiem l^olsl^a

ludzi wielkiej myli i wielkiej duszy. Brako im tylko tej stanowczoci,

która nie szuka przyzwolenia, ale sama si narzuca. Bralio im take tego

poparcia zawzitego, jakie znajdowali teroryci francuscy w sekcjach pa-

ryskich. Takim czowiekiem wielkiej myli i wielkiej duszy by niezaprze-

*) 69, II. Ogiski.

**) Zajczek przytacza (str. 190) sowa Koontaja „Stracilimy — mówi Koon-
taj — wybornego wodza, jednali ebymy wasnej naszej przynajmniej nie szkodzili spra-

wie, pamitajmy, e ze strat Kociuszki nie zginy wszystkie nadzieje Rzeczypospo-

litej. Obranie mu nastpcy pierwszem naszem staraniem by winno. Powszechna sprawa

potrzebuje czowieka, któryby by miym partjora, na nieszczcie naród nasz dzielcym.

Przymioty jeneraa Wawrzeckiego zdaj mi si by dosy wielkiemi i zdolnerai zjedno-

czy wszystkie umysy, jego wic na rzd naez':lnika podaj".

***) 68, II. Ogiski.

*) Niektórzy pisz : Jasieski.

**) K. W. Wójcicki wyda w Krakowie pisma Jasiskiego w 1869 r.
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czenic Henryk Dbrowski. Podzielajc myl gortszych patrjotów, aeby

zgromadziwszy wszystkie wojska, zabrawszy z sob króla, rzd narodowy

i kas. przebija si przez ziemie pruskie ku wojskom francuskim, w celu

poczenia si z niemi, wypracowa bardzo dokadny plan. którym wskaza

drogi i skreli militarne dziaania. zaj)Owniajce przeamanie wszelkich

moliwych trudnoci. « Rylimy zentuzjazmowani tym projektem* — pi.sze

Ogi-ski. ") Rada wojenna, której przedoono ten projekt, chwalia takowy,

podzielaa jego zdania, lecz uwaaa go za niewykonalny. **) Dziwna sprze-

czno! Tumaczy ona niestety t poowiczno, jak .spostrzegamy w caem

kierownictwie powstaniem 1794 r.

Wojda doskonale zrozum -a t poowiczno. «Z tego wszystkiego

powiada — pokazuje si, e zaczynajc rewolucj, nie wiedziano, jak ma

by prowadzon ; a przecie z dwóch dróg mona byo wybiera : wedle

zasad demokratycznych lub arystokratycznych. W pierwszym przypadku

naleao w masie wszystkim powsta, bez wyjtku kadego wasno na

uytek ogólny obróci i znie rónic stanów. Prawda, e rewolucja by-

al)y zagraajc tak co do naduy, jako te rodków; ale Polacy osi-

gnliby zamiar upragniony, chocia dugo w kraju zostayby lady zni-

szczenia i nieporzdku. » ***) Dieg wypadków i przekonania nie pozwoliy

pój take i drug drog. Trudno byo oprze si na samej szlachcie, kiedy ta

nie ufaa ju wasnym siom; trudno byo oprze si urokowi rewolucji,

która zdumiewaa Europ czynami swego bohaterstwa. «Trzeci obrano

drog, zdajc si czy te obiedwie, przez co osabiono zapa obudwóch

stanów... Szlachta obawiaa si za wiele wadzy nada mieszczanom; ci

znowu sarkali, e s uwaani jedynie jako narzdzia szlachty. Std po-

wstaa trwaa nienawi, ciga nieufno, kad sposobno chwytano do

rozszerzenia lub ograniczenia zyskanych przywilejów i niszczenia wza-

jemnie przedsibranych rodków. Im wicej mieszczanie musieli si przy-

kada do ogóu, im l>ardziej si przyczyniali, tem silniej wzrastaa zawi
szlachty, któraby rada wszystkie od siebie ciary odepchn.* *)

Upadek powstania polskiego i za nim idcy ostateczny rozbiór Polski

wywoay szczery al w poczuciu ludowem Europy. Dla ludów europej-

skich bya to klska sprawy rewolucyjnej. To nam tumaczy w znacznej

czci, dla czego wspóczucie dla .sprawy polskiej przez dugi czas byo

powszechniejsze i silniejsze, anieli dla sprawy niepodlegoci innych na-

') 'ó, II.

**) Tame.
***) Str. 147 i 148.

*) Str. 148.
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rodcw w Jai/.niie niewoli joszozo po/osljac-ycli. ^Chocia Polska la - po-
wiada — Cabet —bya Hzeczpospolit szlaelicicÓAy i arystokratów, kt.'.-

izy mieli poddanych czyli ilotów czyli niewolników, lo w.szake la liepii-

blika, poniewa byfa wojowincza, odwana, dnmna, chciwa równoci dla
siebie, rozmiowana namitnie w niep()dl(>,t(loci, przyzwyczajona do wiel-
kich Zrzecze czyli Konredera( yj. iirzystpna dla w.szelkiego postpu ludz-
kiecro i skora do naladowania przykadu Francji, Hepublika la niepokoia
1 wi)rawiaa w pomiszanie kr.')li')w i arystokracje .ssiednie. Wnet wic
dwory rosyj.ski. austrjacki i pruski, uywajc wszelkiego rodzaju jjodstpu,
wiaroomstwa i macijawelizmu dyplomatycznego, rozebray j i day wiatu
sirasznie gorszcy widok lupiestwa i rozboju. » *)

Sam ten widok dostatecznie tumaczyby wspóczucie dla Polski lu-

d(')w europejskich. Lecz bya waniejsza i gbsza przyczyna, która pot-
gowaa to uczucie. Wypywao ono z poczucia, e sprawa rewolucyjna,
tracia wiele z rozbiorem Polski. Biorc rzecz z negatywnej tylko strony,

widziano wzmagajc si potg despotycznych mocarstw pónocnych i ten

silny wze wspólnego interesu, który mia dugo czy je z sob.

Niepodobna l)yk) przeoczy i strony pozytywnej take. ^ W Polsce

wolno polityczna bya wiksza, anieli w Anglii. Dop;')ki z tej w^olnoci

korzystaa sama szlachta. dopiUy ta wolno nie wywieraa na ssiednie

narody tego wpywu, jakiegol)y mon;( byo spodziewa si po niej. Lecz
od pocztku sejmu czteroletniego, a szczególnie od 1 791. r., dziki podnie-

sieniu kw^estyj spoecznych, wpyw polski zacz coraz silniej trwoy s-
siednie mocarstwa.

Przywrócenie praw mieszczanom niepodobao si ju rzdowi rosyj-

skiemu, ale szczególnie go zaniepokoio ogoszenie wolnoci w^ocian. Hr.

P.ezborodko w poufnym licie do iepnina z 25 listopada 1794 r. donosi

mu, e zdecydowano si na rozbiór 1/olski gównie z obawy dalszego sze-

rzenia si opinij polskich i zgubnego pr^zyldadu wolnoci wocian.

Rzdowi pru.skiemu nie chodzio ju o same korzyci malerjalne z po-

siadania (idaska, ale chodzio mu take o sliiiiiienic tam ogniska propa-

gandy rewolucyjnej.

Wpyw polski burzy \Vgr()W, budzi wiadomo narodow lud(')W

siowiaii.skich w past\vie austrjackiem.

Antagonizm w ten sposól) pomidzy [-"olsk i ssiednemi mocarstwami
stawa si i musia si stawa coraz wikszy. Polska, wszedszy na drog
rewolucyjn, nie moga ani cofn si. ani zatrzyma. Musiaaby pod-

*) Str. 2. Letties sur la erise aetuelle p;ir M. Cabet. Premier lettre. Aurons

nou8 la guerre? 1840.
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oy ofcieii pod .ssiednie domy. dla /, u bez |h (a- /.c n i a wa-
sne g o.*)

Jak to atwo zrozumie, najwiksze wspóczucie dla .sprawy f)()lskie.i

okazaa Francja rewolucyjna. Kiedy tuacze polscy stanli u kraty Kon-

wencji narodowej, ta powilaa ich serdecznie sowami nadziei. «'J'a pocie-

szajca nowina — pisze Kosmowski — zacza oywia obumare na-

dzieje.* •'•) Hzad francuski poleci wszystkim swoim ajentom zagranicznym,

uycza opieki 'olakom na równi z obywatelami francuskiemi. ***) Po-

piera gorliwie starania polskie tak w Turcji jak w Szwecji i szczerze

myla o oswobodzeniu Polski. Zawarszy pokój w liazylei 5 kw^ietnia 1795

r. z królem pruskim, stara si skoni go do przymierza czynnego z Fran-

cj. W tym celu Siey^s w komitecie bezpieczestwa publicznego wypra-

cowa projekt, majcy przywróci Polsce niepodlego, a Prusy uczyni

rodkowym punktem dziaania przeciwko Rosji. *)

Wszystko to miao wielki wpyw na Polsk ; Ijudzio w niej nadziej

odzyskania niepodlegoci, zachcao do pracy nad odrodzeniem, zespalao

coraz cilej myl demolo-atyczn z uczuciem patrjotycznem.

Nastpstwem tego byy : zmowy i spiski w kraju, które )roniy iiar(')d

od odrtwienia i obumarcia; legjony, które byy czynn szkoa patrjotyczno-

demokratyczn dla modego pokolenia Polaków ; wreszcie pierwsze wyrane

slormuowanie programatu demokratycznego.

Skoro tylko patrjoci stanli na ziemi obcej, starali si oni o zawi-

zanie czynnych stosunków z ojczyzn. Pierwsza odezwaa si (lalicja, i na

ni zwrócono uwag. Rymkiewicz i Jabonowski w kocu maja 1796 r.

*) S to sowa Napoleona, wyrzeczone do Narbonnea w 1812 r. (Souyenirs eon-

teuiporains sur M. de Narbonne, par M. Yilleinaiu). „Wskrzeszenie Polski na pól-repu-

blikaskiej — mówi Napoleon — sprowadziolty innego rodzaju kopot, anieli jej

nieprzerwane istnienie Bez zanadto wielkiej szkody, moga ona wegetowa w dawnej

formie. (Zauwamy, e ti dawna forma przestaa ju istnie w 1791 r. — Uwaga autora).

Dzisiaj, musiaaby ona podoy ogie pod ssiednie domy, dla zabez-

pieczenia wasnego. Miaaby tylko si§ do propagandy djabelskiej. Zastanawiaem

si nad tern dobrze; chc wic mie w Polsce obóz, ale nie forum. Bdziemy je-

dnak mieli troch sejmu, by popiera zacigi wojska w wielkiem ksistwie warszawskiem,

ale nic wicej. Z Aleksandrem stocz bój turniejowy (a armes courtoises), przy pomocy

dwóch tysicy dzia i piciuset tysigey onierzy, bez pomocy powstania Zabior mu

Moskw, wyrzuc go do Azji, ale nie cierpi adnego klubu ani w Warszawie, ani

w Krakowie, ani gdzieindziej".

**) Str. 52.

***) Ogiski, 82, II Wychodcy pisali z Parya do wycl odi-ów w Wenecji o do-

brem ich przyjciu przez rzd francuski. Og., 83, II.

*) Str. 22 i 23. T. II. Deutsche Geschiehte vom Tode Friedriehs des Grossen bis

zur Griindung des deutsehen Bundes. Von Ludwik Hiiusser. Autor korzysta z archivvów

berliskich. Patrz take u Ogiskiego — str. 280 i 231, II.



396

przywieli do Koii^^laiityiiopolu :ikl kt)iiro(loraeji, podpisany prze/ (ialicjan

w Krakowie w dniu O stycznia. Na Woloszczynie i Multanach zj^Toina-

dzio si okoo 2();)0 dawnych wojskowych polskich, w nadziei rychego wtar-

gnicia do (iahc.ji \nh na Todole w zaborze rosyjskim. Ksawery Dombro-
w.ski nkada szalony plan wpadnicia do (iahcji, zabrania w.szyslkich pie-

nidzy w komorach celnych i zd'-^enia do Lwowa na Trzy Króle, kiedy

(am zbieraa si szlachta dla robienia interesów, i odebrania od tej szlachty

wszystkich znajdujcych si w jej posiadaniu kapitaów, przy pomocy
modziey szkolnej, robotników i sucych. *) I *ozawizywano stosunki

z Litw, Woyniem i Wielkopolsk. Czy w porozumieniu z t konspiracj

znajdowao si sprzysienie chopskie w polskich prowincjach, wieo do

(ialicji przyczonych, propagowane przez geometr (i orzkow.sk iego i mo-
dego oficera artylerji Parlesa, nie wiadomo. I>zecz jednak prawdopodobna,

]->oniewa wykrycie tego sprzysienia pocigno za sob take areszto-

wania w Warszawie. By to spisek, majcy na celu wypdzenie najezdców

i pooenie koca panowaniu szlachty.**) Wszystkie te ruciy gównie
wypyway z przypuszczenia, e nastpi pomoc zagraniczna. Bonaparte —
— trzeba wyzna — da mdre ju wY)wczas upomnienie palrjotom, które

Sukowski, jego adjutant, przesa Ogiskiemu. Zapewniwszy, e kocha

^olaków, e wysoko ich ceni, i e uwaa rozl)i(')r Polski za akt niespra-

wiedliwoci, który nie moe si utrzyma, w dalszym cigu przestrzega,

e Polacy nie powinni polega na pomocy obcej, e powinni sami

podtrzymywa stosunki z krajem. « Wszystkie pikne sowna, które im

prawi bd, nie doprowadz do niczego ».***)

Legjony polskie rozpoczy t wnetn epope.j walki L^olaków

o wolno, prowadzonej rka \w rk z innemi narodami europejskiemi.

*) Ogiski, opowiadajc o tein (246 i 247, II), przypisuje Doinbrowskiemu nawet

ebe wypuszczenia z wizie wszystkich zbrodniarzy, by zrabowali miasto i bogatych

kapitalistów. Dodatek ten jednak, jako bezcelowy, nie wydaje si by prawdziwym.

**) „Kiedy nas bdzie wielka liczba — powiada Gorzkowski do wocian —
to jednej nocy we wszystkich wsiach uderzymy we dzwony, zapalimy drzewa po laeaeh,

jak ja wam poka, o czem wszystkiem tylko my bdziemy wiedzieli; a tak w jednym

dniu ogosimy wohio po caym kraju i zaraz si z sob poczymy. Któ nam co

zrobi, gdy wszyscy wemiemy s' za rce, z kosami, z cepami, z siekierami, a Jto ma
z broni paln? To co jest w stodoach i spichlerzach paskich, na to w krwawym
pocie chopi pracowali : wic ich praca bdzie im ywnoci. Lepszym panom zostawi

si co jest potrzebnem do ycia na rok, a którzy byli i bd zemi, zgin jak ci, których

na Rusi powieszono. Nie jest sprawiedliwa, eby kilkaset panów zych, miljony dobrego

ludu trzymali w niewoli, eby lud, i jego dzieci oraz cay kraj nieszezliwemi codzie

robili. Wilczy ród musi by wygubiony, aby szkody nie czyni". Str. 25 Cz trzecia.

Przegld dziejów pojskieb

***) Ogiski, 2i'.), II. List Sukowskiego z 15 wrzenia 1796 r z gównej kwatery

armji woskiej koo Legnago.
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Walka ta wyrobia l*olakoin lo zaszczytne uznanie, jakie posiadaj w ro-

cznikach demokracji europejskiej ; wród samych za Polaków utrwalia to

przekonanie, e kady Iryiiinf wolnoci w Kiiropie zhiia chwil wyzwo-

lenia Polski.

Sukowski i Zajczek pierwsi uwydatnili ten programat patrjotyczno-

demokratyczny, dalszym rozwiniciem którego byo wyznanie wiary de-

mokracji polskiej, ogoszone w synnym Manifecie z 1.<SH() r.

Historja rewolucji 1794 r., napisana przez Józefa Zajczka, pojawia

si w 1797 r. w jzyku francuskim bez nazwiska autora. Podrywaa ona

moralne znaczenie szlachty, wykazujc, jak ma ta dawaa pomoc po-

wstaniu narodowemu, i tem samem zwracajc uwag patrjotów na jedyn

si, która moe podwign naród z upadku. Podug przekonania autora,

« powstanie ludu, roztropnie przygotowane, nie tylkoby byo Polsk zba-

wio, ale nadtoby byo Moskwie miertelne zadao ciosy; ocienne albo-

wiem pastwa tego prowincje byyby si poczyy z powstajcym ludem

polskim, i moment ten mógby by znakiem powszechnej w caej Piosji

rewolucji*.*) Idistorja Zajczka miaa widoczny wpyw na rozwój demo-

kratycznych przekona w Polsce, jak to atwo zauwaa w utworach

póniejszych naszych publicystów. Z tego tytuu zasuga spoeczna Za-

jczka jest bardzo wielka. Józef Zajczek (ur. 1752, f 1826), rodem

z Ukrainy, jako pose podolski na sejmie czteroletnim nalea do stron-

nictwa patrjotycznego.

Drugim mem, co wadajc równoczenie mieczem i piórem, po-

sun naprzód spraw demokratyczn, by .lózef Sukowski (ur. okoo

1770 r., f 1798 r.) Naturalny syn jednego z ksit Sukowskich, adopto-

wany przez brata swego ojca, swoj wolnomylnoci i zapaem dla re-

wolucji francuskiej zamkn przed sob karjer, któr zaczynaa mu bya

otwiera protekcja jego krewnych. Stryj, który by mu zapisa majtek,

wydziedziczy go. Dwudziestokilkoletni "Józef odznaczy si w wojnie 1792

r. K^iedy Targowica zapanowaa, wyjecha do Francji. Na wiadomo
o wybuchu powstania w 1794 r., popieszy do Polski, ale dopiero po

klsce maciejowickiej zdy poczy si z powstacami i odznaczy si

przy ol)ronie Kpy Saskiej, podczas szturmu Suwarowa do Pragi. Oceniajc

w póniejszym czasie powstanie Kociuszkowskie, z jeszcze wiksz sta-

nowczoci od Zajczka ojjawi on to przekonanie, e natychmiastowe

tylko uwolnienie wocian mogo byo zapewni powodzenie ruchowi re-

wolucyjnemu. Sukowski nie sai tylko krytyk minionej dziaalnoci

jH'zyczyni si do rozszerzenia zasad demokratycznych, ale ' w swym

*) Str. 12. Histoire de la reyolution de )a Pologne en 1794 par un temoin ocni-

laire. A Paris. An 1797. Str. 14 w polskim przekadzie — wydawnictwo Mrówki,
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Kysie planu wojskowego i politycznego nakreli ju program

który póniejsza demokracja rozwina szczegóowiej i dokadniej.*)

Nastpstwem bojów polskich, nastpstwem poczenia sprawy polskicij

ze sztandarami zwycieskiemi narodu rranciiski(>go, byo Ksistwo War-
szawskie. ^^y\ to pierwszy zawizek odradzajcej si Polski; rozumieli

tak len wypadek wielcy pairjoci: Kooniaj i Staszic.

Konstytucja ksistwa Warszawskiego 1807 r., oktrojowana przez

Napoleona, zapisaa w tytule I, art. i.: «Znosi si niewola. Wszyscy o]>ywatele

s równi przed t)bliezem prawa; stan osób zostaje pod opiek trybunaów*.

Zniesienie niewi)ii oznaczao nadanie wolnoci osobistej wocianom.

Objani to dekret, przygotowany popiesznie przez l^ad Stanu Ksistwa

Warszawskiego i zatwierdzony przez króla sa.skiego w dniu 21 grudnia

1S()7 r. .leeli porównamy ten dekret z uniwersaem Ko.ciuszki, to musimy

ostatniemu przyzna wiksz troskliwo o wocian. Z tego punktu za-

patrujc si na rzeczony dekret, nie moemy mu przyzna znaczenia

postpowego w dziejacli rozwoju naszego narodu.*-)

.leeli zniesienie niewoli brzmiao wicej popisem, albowiem nie-

wola — cile mówic — w l*olsce ju nie istniaa, to ogoszenie ró-

wnoci cywilnej miao istotnie wane znaczenie. Zwaszcza zaprowadzenie

kodeksu Napoleona byo praktycznem jej zastosowaniem.

Lelewel by tego zdania, e konstytucja ksistwa Warszawskiego

*) „Dziesi lat najgortazycli stara dypluiiiatycznych, ze strony rzdów przyjaznych

Polsce, nauczyy tylko jak si spajaj lepiej ogniwa kajdan jej mieszkaców ; gdy tymczasem

jeden rok miaych i rozumnych usiowa wystarczy na starganie tych kajdan. Naród, którego

okolicznoci a nie spodlenie wtrciy do niewoli, winien przyj za elementarn pod-

staw swej dyplomacji: zwycistwo! Taki naród nie moe si go spodzie.ya na

innej drodze, jak walczc za sw niepodlego. Lud, któryby si pozwoli iispió w jarzmie,

nie byeby tem samem godzien, aby go despotyzm przygniót caym swoim ciarem?'

Str. 117. „Chcc, aby powstanie tryumfowao, aby odnosio zwycistwo, trzeba, aby byo

powszechnem : trzeba koniecznie, aby adna klasa ludu nie bya wyczon od brania

w niem udziau i od nabywania praw jej sucych. Gdy masa ludu nabdzie przeko-

nania, e walczc za naród bije si take o wasne dobro, i gdy cay lud szlachetny

zgromadzi si na ziemi dymicej si jeszcze krwi najcnotliwszyeh swoich obroców,

wtedy lud ten bi si bdzie walecznie, i despotyzm, dzi ueiskaji;y ludzko, niewt-

pliwie znajdzie swój grób". Str. 123. Pamitniki z omnastego wieku. T. IV.

**) Nadanie wolnoci osobistej wocianom, bez równoczesnego zabezpieczenia ich

bytu materjalnego, ulegao silnej krytyce ekonomistów polskich. „Kodeks Napoleona —
powiada Nakwaski ~ politycznie uposaywszy wocian, krzywdzi ich materjalnie

;

w Królestwie bd ten poprawi, a w innych czciach Polski strzedz go si naley".

(Str. 12. O nndaniu wasnoci wocianom polskim. Pary 1835). Podug Badeniego,

ogoszenie wolnoci wocianom w 1807 r. znaczyo tyle, co zdjcie kajdan wraz z bu-

tami. Szczególnie zasuguj.) na uwag w tym wzgldzie dzieo Tomasza Potockiego

(Adama Krzyrztopoia) p t. O urzdzeniu stosunków rolniczych w Polsce (Po/.na,

IbJ^i r.j
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zrównaa take politycznie stan szlachecki z nieszlacheckim.*j Na to

jednak zgodzi si hezwarankowo nie mona. Konstytucja ksistwa War-
szawskiego rozszerzya prawa polityczne stanu nieszlaclieckiego, ale dawaa
widoczn przewag szlachcie: naprzód ju dla tego, e szlachta posyaa
()() posów do izby poselskiej, kiedy nieszlaehta wysyaa tylko 1(); po-

\vt(')re dla tego, e w stanie nieszlacheckini dopuszczano do gosowania

tylko wacicieli, pryncypaów rkodzielniczych, kupców bogatszych, du-

chowiestwo, inteligencj, olicerów i zasuonych podolicerów i onierzy.

W kadym jednak razie by to wany krok na drodze politycznej równoci.
-X- -:<-

*

Reasumujc to, co opowiedziaem w tym rozdziale, widzimy, e ruch

u!nysowy w Polsce, który w znacznej czci l)y spowodowany przez

ruch umysowy we Francji, zachca, pobudza i skania mylc i poli-

tycznie czynn cz narodu do podjcia reformy polityczno-spoecznej.

Dopominay si jej warunki ekonomiczne, ale przedewszystkiem wzgldy
j)olityczne. Rewolucja francuska staa si silnym bodcem do wejcia na

drog relbrmacyjno-rewolucyjn. Ogoszenie konstytucji ii maja 1791 r.

uczynio z Polski takie ognisko propagandy rewolucyjnej dla wschodniej

Europy, jakiem Ijyla Francja dla zachodniej. «W 1791- r., kiedy rewolucja

francuska z trudnoci opieraia si siom koalicji, pene sawy powstanie

Polski oswobadza j. Polska utracia sw niepodlego, ale rewolucja zo-

staa uratowana. Zwycieni Polacy zacigali si do szeregów armji san-

kiullotów i pomagali im burzy feudaln Europ »."'•"'•) Przymierze stronnictwa

patrjotyczno-demokratycznego polskiego z Francj rewolucyjn byo nie

przypadkowe, ale konieczne, t^rzymierze to tylko mogo doprowadzi do

odzy.skania bytu niepodlegego wraz z odmian przestarzaych na odmo-
dzone form polityczno-spoecznych.***)

*) C>tr. 50. Trzy Konstiiucje polskie 1791, 1807, 1815, porówna i rónice jieli

rozway Joachim Lelewel. Wydanie trzecie. Pary, 1839.

**) Ustp z listu, podpisanego przez Karola I\Iarxa, Frydryka Engelsa, Pawia
Lafarguea i P. Lessuer'a, z powodu 50 letniej rocznicy powstania 1831 r. List ten

znajduje si w broszurce, wydanej przezemnie w Genewie w 1881 r. p. t. Patryjo-
tyzm i Socyjalizm.

***) W broszurce mojej, która wysza w Genewie w 1883 r. p. t. Polityczna
a spoeczna rewolucyja, wypowiedziaem to zdanie, e ostatecznie obie te

rewolucje d ku jednemu celowi. Wyznawcom pogldu materjali stycznego czyli raczej

ekonomicznego na historj, którzy z góry i niejako lekcewaco traktuj ruchy poli-

tyczne, przypomu sowa Marxa : „Nie mówcie, e ruch spoeczny wyklucza ruch poli-

tyczny. Niema adnego ruchu politycznego, któryby nie by równoczenie ruchem spo-

ecznym. W takim tylko ustroju, w którym nie bdzie klas i przeciwiestwa tych klas,

ewolucje spoeczne przestan by rewolucjami p o li t y e z n e m i".

Str. 177 i 178. Misere de la philosophie. Reponse a la philosophie de la misere de M.
Proudhon Par. Karl IHarx. Paris. Bruselles. 1847.



ROZDZIA VIII.

Wpyw rewolucji francuskiej na

amerykaskie narody.

ewolucja amerykaska czyli raczej wojna o niepodle.coi- [)óiiie.js/,ycli

.:;%'*^Staii(')\v-Zje(li)OC-zonycli — jak wi(kielimy — wpyna ogromnie na po-

'; ruszenie umys(')w w Kuropie, szczególnie we Francji, i przypieszya

i rewolucj francusk 1789 r. Swoj l^olej, ta ostatnia rewolucja od-

dziaaa na Ameryk. Posuna ona naprzód spraw wolnoci i równoci:

w Stanach-Zjednoczonych przyczynia si do powikszenia zastpów de-

mokratycznych, przyniosa Kanadzie troch samorzdu, pobudzia kolonje

hiszpaskie do walki o byt niepodlegy i wywoaa, aczkolwiek wicej po-

rednio, silny rucii murzyski, który powiadczy, e rasa czarna posiada

take dostateczne zdolnoci i dostateczn dzielno ycia politycznego.

A. SLany Zjednoczone Ameryki pónocnej
i Kanada. =•=)

Stany-Zjednoczo ne. Od samego pocztku istnienia pónocnych

Stanów Zjednoczonych, sformoway si tam dwa stronnictwa, które nie-

*) Korzj-staem z nastpujej'eh dzie: Histoire des Etats-Unls de TAineriue Septen-

tionale — par Arnold Scheffer (A Paris. 1825); Prócis de Thistoire des Etats-Unis

d'Ainerique, depuis leur colonisation jusiri ee jouf, par le Cte Pelet de la Lozere, pair

de France (Paris, 1845); Histoire de la Republique des Ktats-Unis, depuis rótablisseiuent

des premieres colonies jusqu'a rlection du president Lincoln (1620—1860) par J. F.

Astió (Paris, 1865. Tome II); Histoire de Washington et de la fondation de la Repu-

bli(iue des Etats-Unis par Cornelis de Witt-Prcódee d'ane eUide liistorique sur W^ashin^ton

par M. Guizot (Paris. 1868); Histoire du Canada et des Canadiens Fr^nciis - par K«ig

Kóvcillaud (Paris l«8')
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Ustannie z sob walczyy. Kyli to demokraci i fedoralici. Demokraci czyli

lopiililikanic sprzyjali zupenej niemal niepodlegoci oddzielnycli stanów
;

federaiici dyli do utworzenia pastwa zwizkowego z siln wadz cen-

traln. Pierwsi opierali si przewanie na drobnych posiadaczach stanów

pónocnych; drudzy — na kupcach, finansistach, bankierach, wikszych

wla^cicielach. Demoliraci sprzyjali b^rancji i czuli niech do Anglii ; lede-

ralici, z powodu swych Hcznych materjalnych interesów i pewnej rodowej

liadycji, skaniali si wiecoj ku przymierzu z Anglj. (Iow demokratów

by Tomasz .leflerson, przyjaciel Kociuszki; przewódcami ledcralisLów.

którzy mieli przewag w rzdzie, uwaali si: Hamilton i Adams. Wa-
szyngton stara si sta ponad stronnictw^ami, lubo chyli si wicej ku le-

deralistom.

Z pocztku oba stronnictwa yczliwie przyjy wiadomo o rewo-

lucji francuskiej. Waszyngton nie zraa si pierwszemi jej gwatownemi

przejawami i w listach swych do Morrisa w.skazywa na korzyci, które

ona przyniesie Stanom Zjednoczonym i w ogóle caej ludzkoci. Tak byio

prawie do utworzenia konwencji we Francji. I^ecz nastpnie ledcrallci

coraz surowiej ganili postpowanie konwencji i coraz wiksz objawiah

ku niej niech; przeciwnie, demokraci pochwalali jej czynnoci i czyli

z jej powodzeniem swój wasny interes. « Powodzenie repubiikanizmu we
Francji — powiada Jefferson — to miertelny cios nadziejom naszych

monokratów.»

Wojna Francji z Anglj zaostrzya walk demokral')W z federali-

stami. W kwietniu 1793 r. przyby do Ameryki wysannik konwencji, «oby-

watel (ienOt.» Zapalony republikanin, fanatycznie oddany swojej sprawie,

z ca energj i gwatownoci usiowa wcign Stany Zjednoczone do

w.spólnej walki przeciwko arystokratom i monarchom. Z trudnym do opi-

sania zapaem powitany w Charleston, gdzie wyldowa, czu e ma za

solj lud i, nie zwaajc na nic, szed do zamierzonego celu. Pomimo za-

kazu rzdu, uzbraja korsarzy i organizowa oddziay do wtargnicia do

Luizjany i Floridy, które naleay do Hiszpanii wspólnie z Anglj wów-
czas dziaajcej. Dla wzmocnienia swego wpywu, wspiera organizowanie

stowarzysze ludowych na wzór klubów^ paryslcich. Waszyngton kaza

rozpdzi oddziay ochotnicze i zabroni uzbrajania korsarzy. Wyda przytem

proklamacj ogaszajc neutralno, któr opozycja demokratyczna nazwaa
edyktem królewskim, (ienet zagrozi prezydentowi, e odwoa si

przeciwko niemu do ludu. Ze swojej strony, Waszyngton zada jego od-

woania, co wreszcie nastpio lubo nieprdko. I.ecz pose amerykaski

w *aryu, Morris, wyznajcy zasady arystokratyczne i sprzyjajcy rodzi-

nie królewskiej, musia take ustpi republikaninowi i demokracie, puko-

wnikowi Monroe.

26a
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romiino lei^o zaaj^odzonia, stosunki z Francj byy napicie. Prze-

ciwnie, stosunek z Anglj stawa si eoraz lej)szy. W listopadzit 1791- r.

zosta podpisany traktat pomidzy Stanami-Zjednoczonenii i Wielk Bry-

tanj. traktat przyjani, handlu i nawi.yacji. Opozycja demokratyczna ude-

rzya na gwatownie. We wszystkich prawie miastach Unii objawi si

rokosz. W New-Yorku ciskano kamieniami w lamiitona, kiedy ten w zgro-

madzeniu ludowem wystpi z obron traktatu. W poudniowych stanach

mówiono gono o zerwaniu zwizku i utworzeniu osobnej unii. Morahia

tylko powaga Waszyngtona, po upartej jednak w-alce, skonia kongres,

w którym demokraci mieli wikszo, do uznania traktatu. Wzrastajce

rozdranienie urzdowe pomidzy Stanami-Zjednoczonemi i Francj omal

nie doprowadzio nawet do wojny pomidzy niemi.

Lubo reakcyjne usposol)ienie w rzdzie Stanów-Zjednoczonych wzmogo
si znacznie, zwaszcza za czas<')w prezydentury Johna Adamsa ; lubo kon-

gres okaza sw nieprzyja dla ruchu rewolucyjnego we Francji, uchwa-

lajc takie ustawy, jak alien a et, na mocy którego prezydent móg
wypdza cudzoziemców z kraju, i sedition act, grocy kar mierci

za stosunki spiskowe z Francuzami i kar wizienia za usprawiedliwianie

dyrektorjum francuskiego i potwarzanie wasnego rzdu ; lubo wreszcie

okrócieiistwa terorystyczne i coup d"etat w dniach rructidor'a (we wrze-

niu 1 797 r.) wielu odstrczyy od rewolucji francuskiej ; to wszake jest

rzecz niewtpliw^, e jej zasady i poczona z jej spraw agitacja ludowa

popary silnie wzrost demokracji i utoroway drog Tomaszowi .lefTersonowi

do wadzy naczelnej w Stanach-Zjednoczonych. Jefferson by dwa razy

z kolei prezydentem i przyczyni si wielce do ugruntowania demokraty-

cznej wolnoci w Stanach-Zjednoczonych.

1 pod iimym wzgldem, pod wzgldem terytorjalnego rozszerzenia

si, skorzystay Stany-Zjednoczone z wypadków, które )yy nastpstwem

rewolucji francuski(!J. Ogromna przestrze kraju, pomidzy Mississipi i Wscho-

dnim Oceanem, znana pod nazw Luizjany, zostaa odebrana od Hiszpanii

przez Francj i w IHOH r. odprzedana Stanom-Zjednoczonym za 15 mi-

Ijonów dolarów.

Kanada. Anglicy, zostawszy od 1768 r. legalnemi panami Kanady,

wzili si gwatownie do wynarodowienia tej francuskiej kolonji. l/lewolucja

17H9 r. zniewolia jednak rzd angielski, jeeli nie materjalnie to moralnie,

do pewnej zmiany swej polityki. Konstytucja, zaprow^adzona w 1791 r.

przyznawaa troch samorzdu, .lakkolwiek konstytucia 1791 r. bya

niezupena i stronnicza, wikszo Kanadyjczyków uwaaa j jako za-

powied nowych lepszych czasów. Na uczcie, zorganizowanej w Kwebeku

przez klub konstytucyjny, wznoszono toasty na cze rewolucji francuskiej,

rewolucji polskiej, obalenia systemu feudalnego, wolnoci prasy, wolnoci
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cywiliic.i i icli.^i.inc.j. Nowe jednak ideje napotykay op:')r w cUicliowiestwie.

Wad/c angielskie przyleni ws/edzie upatryway widmo roko.s/u i w 1797

r., powiesiwszy entuzjast Mac Lane'a, któremu si zdawao, e z wielk

atwoci wywoa powstanie w Kanadzie, pastwiy si za porednictwem

kata nad jego zwokami.

B. Kolonje hiszpaskie w Ameryce.

Meksyk. Dopóki dynastja Burbonów panowaa w Hiszpanii, dopóty

Meksyk pokornie ulega alisolutnym i cikim rzdom przysyanycli z Ma-

drytu wicekrólów. Lecz kiedy na pówyspie iberyjskim rozpocza si walka

zbrojna pomidzy Francuzami i Hiszpanami, Meksykanie zadali take

pewnej wolnoci. A\'icekrólowie. trzymajc z regencj i wysz junt hi-

szpask, chcieli gAvato\vnemi rodkami przywróci dawny stan rzeczy, ale

w ten sposób wywoali tylko powstanie, które wybucho w 1810 r^pod wodz
ksidza Hidalgo, a nastpnie ponownie wybuchao pod wodz Morellosa,

Miny i (iuerrero, a wreszcie poczenie si w 1819 r. jeneraa hiszpa-

skiego, Iturbide, z powstaniem zdecydowao spraw niepodlegoci Meksyku.

Stany Kolumbijskie. Wspóczenie z powstaniem meksyka-
skiem rozpoczo si take powstanie w poudniowo-amerykaskiej posia-

doci Hiszpanii, w Yenezueli. W walce tej zbrojnej wyrobi si militarnie

El Libertador, Szymon Boliw^ar, nieustanny i wytrway przewódca

w wyzwalaniu si poudniow^o-amerykaskich kolonij.

Boliw'ar urodzi si w 1788 r. w Caracas z bogatej rodziny.' W Ma-

drycie studjowa prawda a nastpnie podróowa po Europie i w tym czasie

zaprzyjani si z Aleksandrem Humboldtem i Honpland'em. W' Paryu

uczy si wojskowoci. Bonaparte wywai- na wielkie wraenie. Z Europy

wyjecha do Stanów-Zjednoczonych, gdzie z podziwieniem znajomi si

z formami rzdów republikaskich.

Myl niepodlegoci ojczystego kraju nurtowaa ju w jego umyle.

Wróciwszy do domu, wszed w stosunki z patrjotami, i kiedy 19 kwietnia

1810 r. wybucho powstanie w Caracas, wzi w niem czynny udzia.

Walczy pod dowództwem Mirandy. Powstacy zostali pobici, i Boliwar

uciek na wysp Curacao. Nie opuci jednak rk i, powiciwszy wiksz
cz sw^ego majtku, przygotowa nowe powstanie, które wybucho w Nowej

(irenadzie we wrzeniu 1812 r. Szczcie sprzyjao jego orowi, i w sier-

pniu 1813 r. wszed zwycisko do Caracas.

Hiszpanie, któizy nie mogli podoa zwyciskiemu pochodowi po-

wstaców, uzbroili w Yenezueh niewolników przeciwko panom. Wojna

przybraa przez to inny zwrot, niepomylny dla powstaców. Boliwar
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jorlntik enci;;);} i wyirwalociii \)r/.vm<r\ niopi/yja/no warunki i znowu

zaczaj odnosi- zwy(ri(;stwa na<l Hiszpanami, lecz zanarllo zaiilawszy swoimi

|»owo(lzciiiii. nieostronie rozdzieli swe siy i poniós wielk klsk. Zdo-

awszy umkn(', wróci do Nowej (irenady, gdzie oddano mu g()wne flo-

wództwo nad powstacami. Lecz i tu ostatecznie uleg przewadze siy

i w maju IHló r. scironi si na wysp .lamajk.

Zebrawszy rozproszonych patrjotów, rozpocz na nowo powstanie

w \'enezueli w grudniu 181() r. Rozpocz od ogoszenia wolnoci nie-

wolnik(')w. powoujc ich do wspólnej walki z Hiszpanami. Krok ten hy

1)ardzo wany i ogromnie powikszy siy powstacze. Dawniejsi niewolnicy

•Holiwara, na samym pocztku powstania uwolnieni przez niego, stanli

pod chorgwi swego pana i dawali przykad innym. Holiwar szed wy-

trwale ku zmierzonemu celowi, i usiowania jego uwieczyy si pomylnym

.skutkiem. W 1820 r. (laracas, Yenezuela, Nowa (Irenada i Ecuador po-
czyy si razem pod nazw Kolumbji. W 1H2H r. Hiszpanie ostatecznie

opucili ten kraj.

Stany-Zjed noczone Rio de la Plata. — Pierwsze nad la

IMat wystpienie nieprzyjazne przeciwko metropolji wynikno ra(;zej

z polmdek konserwatywnych, albowiem Laplatczycy owiadczyli si za

dawn dynastj, przeciwko Józefowi Bonapartemu. Wkrótce jednak prze-

konania rewolucyjne zaczy si szerzy, i to zawdziczajc gównie kup-

com angielskim. W maju miesicu 1H10 r. utworzya si w Buenos-

Ayres tymczasowa junta, pod przewodnictwem Aurelio Saavedra, i posta-

nowia uwolni si od poddastwa hiszpaskiego. Pomimo wani wewn-
trznych, sprawa jednak tak daleko si posuna, e kongres, zgromadzony

w Tukumanie, 9 lipca 1S1(> r. ogosi niepodlego Stanów-Zjednoczonych

Kio de la Plala.

Chi li. — Aeby podzieli siy Hiszpanów, junta w Buenos-Ayres

wy.saa emisarjusza do Santiago, w celu pobudzenia Chilijczyków do po-

wstania. l'rzekona si on o wielkiera niezadowoleniu pomidzy ludnoci,

wywoanem dowolnemi rzdami brygadjera Carrasco, i namawia patrjo-

tów, którzy ju od kilku lat objawiali denie do niepodlegoci, aeby
energiczniej zaczli dziaa. Istotnie, patrjoci rozwinli wiksz czynno
i, majc wikszo w utworzonej juncie, zawizali stosunki z liuenos-

Ayresem. a nastpnie otrzymawszy stamtd posiki, wzili si do broni.

Odznaczy si pomidzy niemi szczególnie O" Higgins. Sprawa jednak nie

posuwaa si iiajrzód. Dopiero kiedy La Plata, ogosiwszy swoje niepo-

dlego, zacza czynniej popiera patrjotów chilijskich, walka z Hi.szpa-

nami przybraa wiksze rozmiary. Klska Hi-szpanów niedaleko Santiago

y> kwietnia IKIH r. rozstrzygna spraw niepodlegoci Chili. Ostateczne

jednak uznanie jej niepodlegoci nastpio dopiero w 1844 r.
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IV' 111. W I sio r. L;i|»lal(/ycy wkroczyli dn Tfrii. powoujc

Iii<liio(' do uwolnienia sio od jianowania llis/|)an(»w. Wywizaa sio dip_ja

wall<a. do której naslpnie przyliiczyli si lalizc C.liilijcizycy. Wreszcie Hi-

szpanie musieli opuci f.iin, i 2S lipca IK21 i-. proklamowano nic|M)dl(!-

go l'eru. Wskutek jednak niezgody, jaka zapanowaa pomidzy naczelni-

kami, i wskutek niezadowolenia 1'eruwijanczyków ze swego rzdu, Hiszpa-

nie znowu zagrozili niepodlegoci wywalczonej. Wówczas wezwano na

pomoc Holiwara, i wreszcie po dugiej walce, Hiszpanie w grudniu 1S24

r. musieli ustpi z Teru. Samo l*eru rozdzielio si na dwie samodzielne

czci: górne Teru, które przybrao nazw ioliwji, i dolne l*eru, które

zachowao dawn nazw.

Paragwaj. — Junta Buenos-Ayres staraa si take pobudzi Ta-

ragwajczyków do powstania przeciwko Hiszpanom i w tym celu posaa

nawet tam swoje wojska. Zamiar ten jednak nic u(a si. W nastpnym

jednak roku Paragwaj ogosi si niepodlegym, co wszake nie wyszo mu

na korzy, poniewa Franeia, doszedszy do wadzy dyktatorskiej, rozci-

gn nad caym krajem straszny despotyzm.

Urugwaj. — Laplatczycy wysali take w 1S14r. wojsko do Mon-

tevideo i zmusili dowódc hiszpaskiego do kapitulacji. Urugwaj jednak

dosta si ryclio pod panowanie brazylijskie i dopiero w 1X28 r. zosta

pastwem niezalenem.

(luatemala. — Ch usamowolnienia si, która ogarna kolonje

hiszpaskie, udzielia si take namiestnictwu hiszpaiiskiemu (iualemala.

W l(S2t r. zamienio si ono w federacyjn rzeczpo.spolit, zoon ze

stanów : Honduras, Nicaragua, San-Salvador i Costa Rica.

C. Kolonja francuska na San Domingo ')

Wyspa Haiti czyli San Domingo, od czasu pokoju rywickiego 16H7

r., rozpada si na dwie czci wschodni hiszpask i zachodni francusk.

Ta ostatnia, od czasu zaprowadzenia plantacyj trzciny cukrowej i kawy,

dosza w cigu XVIII stul. do wietnego ekonomicznego rozw-oju. wietny

rozwój tych plantacyj by w zalenoci od ogromnej liczby niewolników

murzynów, sprowadzanych na t wysp. Liczba ich w kocu XVIII stul.

*) Korzj'staem z nastpujcych dzie: Histoire de la ievolution de Saint-Domingue —
par M. Dalmas (A Paris. 1814); Memoires pour servir a Thistoire de la revolutlon de

Paint-Doiaingue — pnr le lieuteiiant genera baron Pamphile dc Laeroix (A Paris. 1819):

Histoire civile et coinereiale des eolonies anglaises dans les Iiides Oceidfntales — tra-

duit de Panglais de Bryan Edward (Paris, an IX. 1801).
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|i/(\\ y/,s/;ii:i lic/luj biaych, zwlaszt-za ta przewaj^a bya n^nomna^ iin

wsi, «,'(l/.i(> J(mI(mi biay mia przypada na 10 murzynów."") Obok biaych

i murzynów powslaa liczna ludno. l<i \vi mieszanej (les sangmcMes), znana

|)o(l ogdhui nazwa ludzi kolorowych (los liommes de couleur). **)

.lak widzimy, stosunki ludnociowe! byy dosy skomplikowane; Jeszcze

bardziej przedstawiay si skomplikowanemi z powodu podziau, jaki istnia

pomidzy samemi biaemi. Ta ostatnia ludno skadaa si z Francuzów

— Europejczyków i z Kreolów t. j. potomstwa tych ostatnich spodzoncj^o

na wyspie. Nadto rozpadaa si ona na wacicieli — plantatorów i tak

zwanycli les potits blancs. którzy przewanie napeniali biura rzdowe
i handlowo i stawali si rzdcami, nadzorcami i t. d. przy plantacjach

i rozmaitych zakadach. Klasa ta ostatnia, zoona w znacznej czci
z awanturników' i ludzi skompromitowanych, którzy musieli czsto ucieka

z ojczystego kraju, staa pod wzgldem moralnym bardzo nisko i odzna-

czaa si twardym i surowym charakterem. W miastach stanowia ona

liczny ywio. **")

W kolonji Irancuskiej na San Domingo rzdzili niemal absolutnie gu-

bernator i intendent, naznaczani [rzez króla na trzy lala. Wadza ich nie

napotykaa oporu, i dla utrzymania porzdku zupenie wystarczaa nieliczna

zaoga wojskowa, nieprzenoszca HOOOO ludzi.

•lu wypadki przedrewolucyjne zaczy w^strzsa t budow, która

moga utrzymywa si jedynie i)rzy pomocy despotyzmu. Wolnociowy

prd, przebiegajcy po Francji, oddziaywa take na ludno wyspiar.sk.

Interesy jej jednak mocno krzyoway si z sob. Ludno biaa chciaa

.sama niezalenie rzdzi kolonj ; kreoli marzyli o niezalenoci od me-

tropolji; ludzie kolorowi, pomidzy któremi byo dosy ludzi bogatych

i wyksztaconych, a którzy doznawali pogardliw^ego i samowolnego obcho-

dzenia si od biaych,*) pragnli równouprawnienia z temi ostatniemi;

wreszcie murzyni wzdychali do w-olnoci a przynajmniej do zagodzenia

swego losu.

Plantatorowie, z których wielu mieszkao stale we Francji, uwaali

si za jedynych prawnych przedstawicieli ludnoci wyspiarskiej i utwo-

*) W 1789 r. miHJo by murzynów niewolników — 450000, podug Dalmasa

(I, 10): — 480000, poduir Bry«n'a (417).

**) Podug Bryaii'a - inlao ich by 240000. Str. 412.

***) Dalmas podaje wszystkich biaycli (z kobietami i dziemi) — 60000. Str. 10.

Bryan znów liczy ieh 300000. Str 41-2. Podug Dalmasa —
'-^Is

biaych mieszkao

w miastach, ijs na wsi.

*) „Prawo zabraniao raulutowi by ksiodzera, prawnikiem, lekarzem, chirurgiem,

aptekarzem lub nauczycielem. Najmniejsza przymieszka krwi afrykaskiej cigaa po-

wszechna potrard na charakter czowieka.. . Mulata, który mia nieszczcie uderzy

biaego, skazywano na odcicie pici." Bryan, 416.
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rzyli w Paryu swój club Massiac. Znowu modzie kolorowa, kszta-

cca si w Taryu, agitowaa w swojej sprawie. Wreszcie murzyni zn.i-

leli ()l)roców w czonkach stowarzyszenia Amis des Noirs, zaoo-

nego w 17S7 r. na wzór takiego stowarzyszenia angielskiego. Stowarzy-

szenie francuskie miao pomidzy czonkami wiele osóh wyhi(nyi-li

i wpywowych, jak Mirahean. (llavicre"a. Condorcela, IJrissofa. IN-lioiTa

i innycli.

Wrzenie, od})ywajce si we Francji, udzieho si take wyspie.

W porozumieniu z klubem Massiie, zorganizowa si komitet tajny i roz-

cign s\e(', swoje po caej kolonji. Kiedy rzd dowiedzia si o tem, or-

ganizacja bya na tyle ju potna, e walka z ni hyla trudua i niebez-

pieczna. Wbrew rozkazowi gubernatora, przeprowadzia ona wyb'»r 1«

deputowan ych do S t a n ó w ( i e n e r a 1 n y c h i u<)ya wasn y cal i ier des

doleances. Kiedy deputowani ci. pomimo protestu gubernatora, przyhyli

d(» 'arya, Stany (ieneralne zamieniy si ju byy w Zgromadzenie Na-

rodowe. Zgromadzenie uznao prawno deputacji San Domingo, ograniczyo

tylko liczb deputowanych do 0.

Wiadomoci o rewolucji we Francji, o przyjciu deputowanych do

Zgi'omadzenia Narodowego, o wz:.-iu Bastylji przybyy dopiero w [im-

dzierniku na wysp San Domingo. Wywary one silne wraenie. Ludnoi-

biaa posza za przykadem Parya, przyja kokard, zorganizowaa ko-

mitety ludowe i gwardj narodow i zacza gronie wystpowa przeciwko

rzdowi a zwaszcza przeciwko intendentowi Marbois, który uwaa nawet

za bezpieczniejsze oddali si do Francji. Wobec tego wzl)urzenia, ludno

kolorowa zachowywaa si spokojnie i zjednaa tem wzgldy administracji,

która nietylko zbliya si do niej na samej wyspie, ale nadto zalc-aa

j rzdowi francuskiemu. Zdaniem zarzdu San Domingo — chcc trzyma

na wodzy dum oligarcliiczn plantatorów i usposobienie in.surekcyjne

murzynóA\-, naleao oprze si g-ównie na ludnoci koLiowej, r(')wnajc(;i

si co do liczby z bia, a co do bogactwa — posiadajcej trzeci cz
posiadoci ziemskich i czwart w-artoci ruchomych.

Penomocnicy ludnoci kolorowej nie zasypiali sprawy i w samym

Paryu. Wyrobili oni to, e 22 padziernika pozwolono im stan przed

Zgromadzeniem Narodowem i przedstawi swoje dania. Odczytawszy

adres, komisarze mulati')w zoyli 6000000 w ofierze na otarz ojczyzny

i owiadczyli o swcjej gotowoci oddania pitej czci swych dóhr na

zabezpieczenie dugu narodowego. Sprawio to bardzo dobre wraenie.

i prezydent owiadczy komisarzom, e adna cz narodu, upominaj<t

si o swe prawa przed Zgromadzeniem Narodowem, nie bdzie tego czy-

nia daremnie. Obietnica ta prezydenta oywia silnie nadzieje mulatów.

Jeszcze bardziej wzmogy si one wskutek poruszenia kwestji niewolnictwa
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na posied/oiiiii v ^nidnia. Wówczas to Karol Lamcth w uniesieniu zawo-

a: 'Naloze do najboK'iil-^z;y<-'li wai-icieli na San Domingo. Owiadczam

jednak, e udyliyni mia wszyst^o straci eo posiadam, wog to, ani^^eli

zapoznawa- zasady, uwicone przez s|)rawiedIiwo i ludzlco. (iosuj

przeto za dopuszczeniem ludzi krwi mieszanej do zgromadze admiuistia-

cyjnycli i za uwolnieniem czarnych.*

Na wyspie jednak samej ludno biaa oburzaa si na administracj

za popieranie ludzi kolorowych, a I^ametha i jemu podobnych nazywaa

aiyslokratami. Zwaszcza po miastach, gdzie ludno biaa liczn bya.

jianoual duch wycznoci. Wskutek domagania si pospólstwa, stracono

nawet Lacombe'a i Feiranda des Haudicres, autorów petycyj u|)ominaj('ycli

si o prawo równe dla ludnoci kolorowej. Na prowincji mulaci, widzc
sw przewag liczebn i ekonomiczn, chwycili si byli do broni, ale nie

majc cznoci z sob, ulegli solidarnemu dziaaniu ludnoci biaej.

Na pocztku stycznia 1790 r. otrzymano na wyspie rozkaz królewski,

zwoujcy Zgromadzenie Powszechne. Wskutek skarg mulatów, e Zgi-o-

madzenie Narodowe nic stanowczego nie orzeko o ich prawach,- paryski

komitet kolonjalny w instrukcjach swoich objani, e do zgromadzoii

prowincjonalnych mogy nalee wszystkie osoby, które skoczyy 25 lat

i posiaday nierucliomo albo przez dwa lata mieszkay w paralji, stale

opacajc podatek. Wybory zapewniy panowanie biaym. Deputowani,

w liczbie 218, zgromadzili si w poowie kwietnia do Saint-Marc i, od-

rzuciwszy proponowan nazw Zgromadzenia kolonjalnego, przyjli nazw
Zgromadzenia Powszechnego czci francuskiej San Domingo. Zgromadzenie

to nic nie chciao wiedzie o porównaniu w prawach ludnoci biaej

z kolorow i owiadczyo, e gotowe jest raczej umrze, anieli przyzna

prawa polityczne rasie zdegenerowanej i bkarckiej. Sobie za przywa-

szczao prawodawstwo i rzdy w koloiiji, uznajc tylko sw zaleno
bezporedni od króla i przysugujce mu prawo sankcji. Taka bya za-

sadnicza myl dekretu z dnia 2S maja.

Rzd kolonjalny, uwaajc e Zgromadzenie Powszechne przekroczyo

swe prawa, postanowi rozwiza je. Znalaz w tem silne poparcie ze

strony zgromadzenia prowincjonalnego pónocnego w le Caj), kt(')re dekret

z dnia 28 maja uwaao za ch oderwania si zupenego od Francji.

Zgromadzenie Powszechne ogosio wic czonków rzdu i zgromadzenia

w le Cap za zdrajców ojczyzny i i)imtowin'k(')W. ("-hcc powikszy swe

siy, starao si pozyska; wojsko.-) Nie udao si mu to jednak, tak samo

jak nie udao si zjedna mulatów, którym, wbrew swemu owiadczeniu.

*) Woj^kii ol»ir.f>y\valo powiokszonio pacy a nadto kazHemn oiijprzowi nadanie

kawau gruntu i .sumy wynoszcej przeszo 2800 franków. Laoroix. 42, i.
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obiecywao przyznanie rozmaitych praw. Kiedy wojsko, stanwszy pod

iiiiirnmi St. Marc, zadao otworzenia jrain. g)-oc niiaslii l)oMil)ai'(io-

waiiicm, Hó ezoiilców Z^roniadzeiiia Pow.-^zeclinego wsiiido n;i okf(;l i od-

pyno do h'i'aiic.ji. ( Jidi('i'iialoi' rozpisa l>y nowe wyioi-y do Zgroniadzonia

Powszeclineg(t, ale wikszo- paialij owiadczya si za prawnoci poprze-

dnio wybranego.

Korzystajc z tej wani ludnoci biaej pomidzy so), gortsi mulaci

powzili myl. z l)roni w rku upomnie si o równo.e praw obywatel-

skich dla siebie. Przybyy potajemnie z Parya w kocu padziernika

Wincenty Oge, *) przy pomocy r.liavanne'a. uzbroi huMec zoony z mn-

lat(nv. Chavanne by tego zdania, i naleao lurhio murzyiisk wcign
lake do ruchu, lecz Oge by przeciwny temu. Miu^zyni przylem okazywali

niech dla mulatów i z podejrzliwoci unikali stosunku z niemi. Sama
ludno kolorowa w wikszoci swojej zachowaa si obojtnie. Hufiec

mulacki, zmuszony do walczenia z przewanemi siann', po dzielnej obronie

zosta rozbity. Oge uciek do Kuby, lecz wadze hiszpaskie wyday go.

Mszczono si nad mulatami okropnie: Oge i Cliavanne'a rozerwano ywcem
na kole, przeszo 20 powstariC(')W powieszono, ponyn liczb .skazano na

galery, l^iali odgraali si, e sprawi rze powszechn ludnoci kolorowej,

z lem wiksz zuchwaoci, e ostrone i bierne zachowanie si murzy-

nów uspokoio ich obaw w tym wzgldzie.

Tymczasem w Paryu rozstrzyga si spór pomidzy bytem Zgro-

madzeniem powszechnem (SI. Marc) z jednej strony i rzdem kolonjalnym

oraz zgromadzeniem pónocnem (le Cap) • z drugiej strony. Zgronadzenie

powszechne przegrao spraw. Dekretem 12 |)adziernika fraiK^uskie Zgi-o-

madzenie Narodowe rozwizao je i pochwalio postpowanie strony prze-

ciwnej. Dekret ten jednak nic nie wpyn na uspokojenie wyspy i zmian
rzeczy. Wikszo. gmin protestowaa. Wojslu), przysane z Francji, po

przybyciu swem do Port-au-Prince. poczyo si z miej.scow ludnoci,

która sprzyjaa zgromadzeniu St. Marc a bya przeciwn zgromadzeniu

w le Cap.

Wa ta, rozbijajca ludno )ia na przeciwne obozy, ustaa w je-

dnej ciwili jakby za dotkniciem n^dld czarodziejskiej. Sprawi ten cu-

downy skutek dekret francuskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego z dnia

If) maja 1791 r., kti')ry pozostawion niejako w zawieszeniu spraw mu-

lack rozstrzyga ostatecznie, przyznajc ludnoci mieszanej wszelkiego

koloru, zrodzonej z ojca i matki swobodnego stanu, prawo uczestniczenia

w zgromadzeniach kolonjalnych. Wszystkie paraije zaprotestoway prze-

*) Bryan nazywa go Jal^óhom. Str. 43(5. Jakób by brat Wincentego i by take

skazany na uuer. acr. I. 04.

«7
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fiwko teinu dekretowi. Najwick^s/A' (iluirzeiiic oka/^ywao pospólstwo hiiie,

I es pelits 1)1 a II es. Wybory do /.uromadzeiiia 1'ow.szeehnej.co byy nader

llimiiie. i wyhiaiio na nowo byyeli ezonków zgromadzenia St. Marc.

Usposobienie ludnoci biaej odmienio si do lego stopnia, e miasto le

Cap ubiegak) si o zaszczyt posiadania w swych murach Zwroinadzenia

Powszechnego.

Wobec tego wzburzenia i rozjiitrzenia ludnoci biaej, mulaci zacho-

wywali si spokojnie, powodowani gównie obaw mogcego nastpi ro-

koszu murzy n()W. W miesicach czerwcu i lipcu ju pokazay si pierwsze

straszne jego oznaki. i\a wscliodzie w wiciu war.^zlatacli objawio si silne

poruszenie. IJiala ludno.('; jednak szybko je stumia i, chcc napdzi
strachu murzynom, karaa ich niemiosiernie i okrótnie. Odpokutowaa za

to w straszny sposób w póniejszym czasie. Sierpnia 22 rozpoczo si

na pónocy powszechne powstanie murzynów, straszne swem okrócie-

stwem. ^Nie byy to ju ludzkie istoty — powiada o murzynach jeden

z historyk('>w tych wypadków; ale byy to tygrysy, co chciay nasycii-

swoje wcieko. Spustoszyli oni ogniem i okryli zgliszczami najpikniej-

szy kraj w wiecie. Hili i mordowali wszystkich biaych, których mogli

dosign, bez rónicy wieku i pci, i z okrótn uciech patrzyli na ui-

czarnie i konanie tych, na których dawniej tylko z ukradka odwaali si

spoglda.* ") Murzyni podnosili powstanie w obronie dawnego porzdku

i wadzy króla przeciwko zbuntowanej — jak powiadali — ludnoci biaej.

Trzeba zauwaa, e z pocztku bez litoci mordowali wszystkich biayclj,

ale w miar jak powstanie ogarno szersz przestrze, stawali si po-

wcigliwszemi w swem okr(')ciestwie. (Iówny dowódca : iurzynów, .Jean-

Francois, kaza nawet rozstrzela pewnego nmrzyna za pastwienie si nad

wzitemi do niewoli.

Nawet groza rokoszu murzyskiego nie zdoaa usposobi biaycij

do przyznania praw obywatelskich mulatom, cliocia ci okazywali gotowo
do w.spjlnego dziaania przeciwko zbuntowanym niewolnikom. Walka

zbrojna, kt<'>ra wywizaa si pomidzy biaemi i kolorowemi, odznaczaa

si szczególn zawzitoci i okr(')ciestwem ze strony pierwszych.

Francuskie Zgromadzenie l^rawodawcze, które przeceniajc powag
i si kolonialnego zgromadzenia powszechnego i chcc mu uatwi uspo-

kojenie kraju, cofno we wTzeniu niejako swi')j dekret z 15 maja i przy-

znatj samemu zgromadzeniu decyzj co do tego, komu maj przysugiwa

j)rawa polityczne, .spostrzego nastpnie, e dla uspokojeniu kl-ju koniecznem

jest czynne i energiczne wystpienie. Dekretem 24 marca 1792 r., sankcjo-

nowanym przez króla Igo kwietnia. Zgromadzenie Prawodawcze rozwi-

*=) Lacrok, I, yo.
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zan zgromadzenie kolonjaliie i i)(ilecik) trzem komisarzom. Soiillionax'()\vi.

rolveri3ro\vi i Ailliaud. zbada slan rzeczy na wyspie i zaprowadzi po-

rzdek zgodny z zasadami konstytucji, przy czem o.wiadczylo, e Indzie

kolorowi i murzyni wolni powinni uywa praw politycznych w r<')wne.i

mierze z kolonistami hiacnii. \\'ysano te ri')wnoczenie na wysp (iOOl)

doborowej .t^vardji narodowej.

Komisarze zastali straszn anarclij na wyspie i rokosz nmrzynów,

walk zbrojn pomidzy bia i kolorow ludnoci, wreszcie nieufno

wzajemn i starcie si nieustanne pomidzy samemi biaemi. W takich

warunkach nie uwaali za poyteczne zwoywa zgromadzenie powszechne

i ustanowili tylko tymczasowo komisj poredniczc (('<ommission interme-

diaire). powoujc do niej I) biaych czonk(')w dawnego Zgromadzenia

Powszechnego i () nmlatów i ograniczajc jej czynno do cigania tylko

podatków. Ca za wadz komisarze zachowali w swych rkach i zt;

stanowczoci przeprowadzali wszdzie r(')wnouprawnienie biaej i kolorowej

ludnoci. Uspokoiwszy murzynów, zorganizowali z nich oddzia zbr.jjny.

kt('»ry nazwali «legjonem równoci ».

Przybycie nowego jenera-gubernalora. (ialbaui. na wysp rozniecio

na nowo zarzeAvie wojny domowej. 'oniewa (lalbaud nalea do klasy

plantatorów i sprzyja jej, komisarze nie uznali jego wadzy i odesali go

na okrt, majcy go odwie do Francji. Lecz (lalbaud podburzy mary-

narzy i wyruszy z oddziaem przeciwko komisarzom. Ci, widzc groce
im niebezpieczestwo, wydali '2i czerwca 179H r. proklamacj, w której

ogaszali wolno dla tych niewolników, którzyby si wzili do broni

\s' celu obnmy mandatarjuszów rzdu, ^roklamacja ta wywoaa pow^szechne

powstanie murzynów, llze i [)ooga znowu zapanoway. Murzyni jednak,

czujc teraz swoje przewag, miarkowali si w swojej gwatownoci.

Z tego nawet powodu pr/>yjazny staremu [)orzdkowi Dalmas powiada:

«nie mona ukryw^a tej prawdy — jakkolwiek niekorzystnie moe przed-

stawia biaycli — e murzyni okazali si najmniej winneini ze wszystkich,

co si przyczynili do klsk na San Domingo*.*)

Niewola murzy n(')w taktycznie przestaa istnie. Wypadao to [irawnie

usankcjonowa. W tym wzgldzie jednak komisarze rónili si midzy

sob. h5onthonax chcia przyspieszy ogoszenie wohioci; Folverel **) by
za tern. aeby nie spieszy z ogoszeniem wolnoci, ale równoczenie na-

*) II, -220.

**) W czasie walki koniisar/y z (ialbaud, stronnicy komisarzy wzili do niewoli

syna Galbaud; stronnicy za Galbaud — syna Polverera. Galbaud zaproponowa wy-

mian. Polyerel, nie bez pewnej walki rozpaczliwej z uczuciem ojcowskiem, owiadczji',

e nie moe zgodzie si na wymian cziowieka, który wypenia swój obowizek, ua

czowieka, który podniós or przeciwko wysanuikom Francji.

27*
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(1/it'li iiurzynów zieniicj ; wictszcic Irzcci koinis.-ii-/ iivva;J:a, 'Xv decy/ja

u woliioL-i iiiurzyiiów u\v ley w oldobic wad/y komisarzy. Wledy ziiie-

(ieipliwioiiy SoiillioiuiN 2i> .siorpiiia proklamowa prawa czowieka i ogosi,

e niewola zostaje nazawsze ohalona na San Domingo. Ogoszenie wolnoci

mnrzynów byo strasznym eio.sem dla biaej Indno.ei. W ogromnej liczbie

emigrowaa ona. a gdzie czua si dosyct silnij. poddawaa si Hiszpanom

lub Anglikom. Komisarze republikaiiscy zawiedli si co do murzyn(')w.

Zacbowywali si oni tak samo podeji-zliwie i wzgldem komisarzy, owiad-

czali si nawet czsto pi'zeciwko nim w obronie plantator(')W i wystpowali

jako gorliwi rojali.ei.

Na wyspie ten panowa, kto mia za .sob hufce zbrojne. Anglicy

u.sadowili si w l*ort-au-l*rince; Hiszpanie, wspierani przez oddziay mu-
rzyskie pod wodz .lean-Francoi.s, panowali na pónocy: na poudniu

rzeczywistym wadc by jenera Kigaud, nalecy do ludno.ci kolorowej

i popierajcy jej interesy. Komisarze stracili prawie zupenie powag;
wreszcie odjechali do Francji, oskareni i wezwani przez Konwencj
Narodow.

Murzyni, którzy dotd nie rocili sobie prawa do rzdów na wyspie,

przychodzili w tym czasie do wiadomoci, e oni waciwie stanowili na

wyspie najwik-szsi. Ta wiadomo najmocniej uwydatnia si w Toussaint-

Breda, który o wiele wicej ambicji anieli zdolnoci posiada.*) Stanowczy

i i'0zkazujcy, wywiera ogromny wpyw na murzynów. Wkrótce doszed

do wysokiego stopnia wojskowego i zapragn samodzielnej, naczelnej

wadzy.

Hozpatrujc si w stosunkach na wyspie, przyszed on do tego

przekonania, e Francja, która dekretem II) pluviose 2go roku (1- lutego

179-1- r.) potwierdzia ogo.szon wolno murzynów, sprzyjaa .sprawie ich

wolnoci szczerzej, anieli Anglja, która t spraw odroczya, i Hiszpanja,

która wcale jej u siebie nie poruszaa. Przytem przypuszcza, e poczywszy

si z Francuzami, atwiej dojdzie do naczelnej wadzy, anieli w subie

hiszpaskiej, gdzie mia potnego rywala w .lean-F'ran(;ois. I dla tego

pocz on porozumiewa si z jeneraem I^aveaux, naczelnym dowódc si

Irancu-skich, i wreszcie |)orzucivv.szy Hi.szpanów, przeszed otwarcie na

stron Francji.

Pokój bazylejski (1 795), na mocy którego Hiszpanja odstpia Francji

swoje posiadoci na wyspie San Domingo, usui z wyspy rywala

'rou.s.saint'a; Jean-Francois alb<.»wiem, podniesiony do godnoci granda.

*) Fr/eeiwko zarzutom czynionym Toussaint-LouYertuifiowi, wysza w Paryu

w 1808 r. jego obronsi p. t. „Memoire historiue sur Toussaint-LouYerture" i t. d. par

iJon Aiigiistin Rc-gis (Hi-mme de couleur) i t. d.
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wraz 7. innemi r/.Hcami liiszpariskicmi, DdicclKil do Madrytu. Toiissain,

który w tym czasie zamieni w nazwisku swojem fl;iwny dodatek IJreda

na l.ouYerlure. stacza pomylne boje z Aniiiikami. organizowa wci
miii'zyn(')w i zdoby lak w|)ywowe znaczenie, e Laveaux, mianowany

w 17()(i r. gubernatorem, powoa gn '10 marca na swego zastpc. «.Iesl

to ten czarny — {>owiada Laveau.\ — ten przepowiedziany przez PiaynaPa

Sparlacus, kt<')rego przeznaczeniem pomci krzywdy wyrzdzane jego

rasie*.*) Powoanie Ton.ssainl'a flo rzdu przyczynio si wiele do uspo-

kojenia kraju. Murzyni, na rozkaz jego, posusznie brali si znowu do

pracy. Majc niejako do wyboru pomidzy i/ligaudem. panujcym despo-

tycznie na poudniu, i [.ouverture'm, komisarze i giibernatoi* wicej ulali

ostatniemu i, kiedy wybrani do ciaa prawodawczego we Francji mieli

opuszcza wysp, proklamowali g(» w germinalu roku ógo (1797) naczelnym

jeneraem wojska na San Domingo.

Pod energicznym zarzdem tego murzyna, wracay na wyspie bez-

pieczestwo, spokój i dobrobyt. Szef brygady Wincent poda projekt, aby

wojskowym naczelnikom dawano dzierawy i pozwolono uywa onierzy

do pracy. Rezultaty okazay si bardzo pomylne. Szef brygady Cbristopbe

take czynnie popiera dzierawnictwo. .lto si gorliwie do pracy, pola

uprawiano, domy odbudowzywano, oznaki pomylnoci byy coraz widocz-

niejsze. Toussaint-LouYerture podtrzymywa te gorliwo i zacbca do

wytrwania. Mawia on zwykle, e « pomylny tylko rozwój rolnictwa moe
ugruntowa wolno czarnych*. Zaufanie tak si wzmogo, e emigranci

zaczli wraca do swoich posiadoci. Z Toussaint-Louverture'm walczy,

o wadz stao si niepodobiestwem. Sonthonaxa i przysanego przez

dyrektorjat jeneraa Hedouville"a zmusi do powrotu do Francji, ykoro

spostrzeg, e zaczli dziaa przeciwko niemu.

Fanami wyspy wic byli: Toussaint-Louverture i Rigaud. WkrtHce

rozpocza si pomidzy niemi walka, która bya zarazem walk pomidzy

murzynami i kolorowemi. Ci ostatni popenili ten wielki Wd, e wyst-

pujc w wielu miejscach nieprzyjanie przeciwko biaym, zmusili tych

ostatnich do zajcia nieprzyjaznego a przynajmniej neutralnego stanowiska.

Toussaint Louverture zwyciy. Rigaud i inni naczelnicy kolorowi uciekli

do Francji. Pomimo ogoszonej amnestji, mszczono si strasznie nad mu-

latami.

Toussaint-Lourerture, zostawszy jedynym panem we francuskiej cz-

ci wyspy, zaj take i cz hiszpask, .saby tylko napotkawszy w tem

opór. Poczenie hiszpaskiej i francuskiej czci wpyno bardzo pomy-

lnie na rozw(')j handlu wewntrznego. Rolnictwo, zawdziczajc spokojowi.

*) Lacroix, I, 30b.
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klory /Mpanowa na wyspie, rn/wijao sic take wiolnio. 'roussainl-I.ou-

verlure oka/ywa wz^Hody dla wyszoci iimysow(\j i towarzyskioj biaych

i em /jodnywa ich sobie. J*o])iera przytein relij:^];] i duchowiestwo:

.sam czsto euzaininowa z katechiztiiu roziiiaiti^ osoliy. Nadzwyczaj am-

bitny, za.jmdwa si pihiie sprawami /arzthi. <Nie sypia wicej nad dwie

uod/iny : nieouaaniczona namitno panowania starczya mu za wszystko
;

byo to iizeniem je^o ycia.**) Tomimo e jawnie przyznawa pierwsze-

stwo biaym i hd)ia przestawa w ich towarzystwie, nie zapomina, e
jest murzynem, e opiera si i^tównie na nmrzynach, i ta powinien broni

ich wohioci. W tym ceki uzbroi rolnicza ludno murzysk; pilnowa,

aeby utrzymywaa bro swoje w porzdku; i powtarza czsto, e wol-

no murzynów poleca przedewszystkiem na posiadaniu Ijroni. ^rzypomi-

na im, e z pow^odu swej liczby stanowili oni najwiksz si. W mowie

do nich posugiwa si zwykle form przypowieci. I tale do szklanki, na-

penionej ziarnami czarnej kukuruzy, wsypywa troch ziaren liiaych,

wstrzsa i pokazywa murzynom mówic: « ziarna czarnej kukuruzy —
to wy; biali za., którzy chc w^as mie niewolnikami — to biae ziarna!*

W oczach murzynów jiyl on wicej anieli najw^y.szym wadc, )y ich

fetyszem. Wpyw jego przeto by ninoirraniczony.

f.ubo faktycznie' samowadny na wyspie, Toussaint-Louverture za-

praj^m prawnejio przyznania sobie takiej wadzy. ]*owiarza, e jest Ho-

napartym na San Domingo, i e bez nie.uo kolonja istnie nie mogaby.

Bonaparte liy dla niego wzorem i prawdziwie wielkim mem. (Gniewao

go to, e Honaparte, pomimo jego listów- do niego, nie odpisa mu ani

razu. Naladujc kroki tego wadcy, zwoa ctMitralne zgromadzenie i po-

leci mu obmyle odpowiedni form rzdu dla kolonii. Zgromadzenie

mianowao go gubernatorem i doywotnim prezydentem i oddao mu nie-

ograniczon niemal wadz. Nadto pozwolio iiui wybra .sobie nastpc.

Honapart,',! jednak nie clicia mie rywala nawet na San Domingo.

Zawarszy wic pokój amijeski, uzbroi w tajemnicy znaczn licz) okrtów

i. w.sadziwszy na nie w^ojsko j)od dowództwem Leclerc'a. wy.sa je dla

opanowania San Domingo. Wojsko to .skadali onierze, co liczne zwy-

cizkie odjiyli kampanje; byo ich przeszo 2()0()(). Tous.saint-Louverture.

który dowiedzia si o czynionych przygotowaniaci, mia si na ostrono-

ci. I'r()cz wojska, zoonego niemal z samych murzynów i liczcego take

prze.szo 20000 onierzy, mia jeszcze po swojej stronie uzbrojon ludno
murzysk i kolorow^, która, pomimo elaznej jego w%dzy, pogodzia si
z nowym porzdkiem i obawiaa si powrotu dawmego panowania biaych.

Francuscy dowódcy woj.skowi. przybywszy na wysp, próbowali byli

*) Lacr. I, 40«.
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potnjomnio pozyska naczelników murzyskich, alo nic mieli w tcm po-

wodzenia. Obie strony czas jaki. dyplomafyzoway i udaway przyjazne

stosunki. Lecz z owadniciem P^ort-Dauphin przez wojsko francuskie,

wszcza si walka zawzita z obu stron. Byo to. w 1H()2 r. Murzyni mor-

dowali ludno. bia, poniewa ta okazywaa rado z przybycia wojsk

francuskich, i palili miasta i wsie. Pierwszy Cap sta si pastw pomieni.

Bohaterstwo onierzy francuskie]), w liczbie których znajdowaa si pier-

wsza lej^ja polska (2570), pod dowództwem jeneraa brygady .hi)onowskief^o,

przeamywao najwiksze zawody i zdobywao pozycj za pozycj. Przytem

dowódzcy murzyscy, wci kuszeni przez Francuzów, zaczli si waha
i poddawa. Sam Toussaint-Louverture opiera si najduej i najenerKi-

czniej. Lacroix powiada, e gdyby Toussaint-Louverture mia by przy

sobie ca armj, to z pewnoci aden dowódca, aden murzyn nie opu-

ciby jego szeregów, a majc przewag liczebn po swojej stronie, z po-

wodu popierajcej go ludnoci, niewtpliwie przechyliby szal zwycistw

na swoje stron. *) Tene Lacroix, który by jeneraem w wojsku francu-

skiem, .wiadczy o wielkiej wprawie wojskowej, od czasu powstania na-

bytej przez murzynów.

Toussaint-Louverture, któremu zepewniono zupen amnestj, wre-

szcie podda si. Pozostajc na wolnoci, zamyla o nowym rokoszu, tak

przynajmniej twierdz Francuzi i tak istotnie zdaj si wiadczy przejte

jego listy. Zdradliwie wic pochwycono Toussaint-Louverture'a i wywie-

ziono go do Europy, gdzie osadzono go w warowni .loux. Nie mogc
znie klimatu i drczony alem, umar po dziesiciu miesicach niewoli.

Kiedy Toussaiut-Lonverture'a wsadzono na okrt, który mia go od-

wie do Europy, powiedzia on do komendanta tego okrtu: « obalajc

mnie, cito na San Domingo drzewo wolnoci murzynów, ale odronie

ono przez korzenie, 1)0 te s g)okie i liczne. » Istotnie, prdko ono od-

roso. Wkrótce rozpocz si na nowo rokosz murzynów, i Francuzi nie

tylko z nim majc do walczenia, ale take i ze straszn ót gorczk,

której ofiar padli pomidzy innemi Leclerc i .labonowski, musieli opuci

wysp San Domingo, co wreszcie nastpio 2H listopada ISOH r.

<- Pochodnie San Domingo i Rosji — powiada Lacroix — ognistemi

zgoskami dowiody lej wielkiej prawdy, e armje regularne, jak-

kolwiek mogyby by dobre i liczne, nie zdoaj stumi
jednolitego dziaania ludu, któryby postanowi stawi
im opór i któryby by z doi en na ofiar interesów osobi-

stych dla niepodlegoci po w s z e c h n e j. » **)

*) If, 113.

**) II, 813.
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Spisek Gr^akcha Rabeufa.

rr

i<L/tras/ne wysiki rowoliicyjne, wojna nicnslanna. usiowania an^olskio

^y^zubooiiia Frantji doprowadziy Ind ffancuski do okropnej ndzy. Da-

5 waa si ona po raiastaci uczu dolkliwioj anieli na wsi, ale najdo-

I
tkliwiej w Paryu, dokd z caej Francji citcao u)(')stwo, spodzie-

Avajc ?ie znale tam jaki zarobek. Rzd lerorystyczny )roni ludnoci

od fjodu, jak umia i mófii. Ustanawia minimum pacy ro)olnika

i tnaximum ceny ywnoci. Nastpstwem jednak te.yo byo to, e za-

mykano lai)ryki i warsztaty i wcale nie jn-zywoono ywnoci na sprzeda.

Trzeba wic byo wysya wojsko na wie i zdobywa ywno w drodze

rekwizycji. To sprcnyadzao nowe ze nastpstwo i wytwarzao niech
pomidzy wiejsk rolnicz i miejsk ludnoci.

Kiedy obalono rzdy terorystyczne, Ind id)ogi znalaz si w jeszcze

jzorszem pooeniu. Wprawdzie, pootwierano tii i <')W(lzie warsztaty i laUryki,

ale równoczenie wzmagajca si s[)ekulacja na giedzie, któr konwencja

nakazaa otworzy 25 kw. 1795 r., i potajemne wprowadzenie z Anglji

do Francji masy taszywycb asygnat obniyy ich kurs w przeraajcy

sposób. Tymczasem paca robotnika wcale nie wzrastaa odpowiednio do

rosncej droyzny ycia. Monitoi- z 1795 r. podaje cen funta chleba na

25 franków, hoisseau (12 '/^ litrów) kartolli na KO fr. Ceny te w l*aryn

nieustannie si zmieniay i wci rosy, .leden ze wiadków w procesie;

Habeufa utr/yniywa, e 1'iint ciiieiha s|)rzedawan(» w stolicy, stosownie

do gatunku, po SO, 150 a nawet 200 Ir.*) Przy takich cenach, co zna-

czya paca dzieiin;) rohotnika, wynoszca W(')wczas 100 fr."^ IJiaklo czsto

*) Proces de liabeuf, audiencu du 16 germiual an V — 5 avril 1797.
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na clilcl), niiisinno pr/.c^wfi/nic y\vi('; sio karli )(l;Mni. Wszyscy wioc ci. co

yli /, pracy — powiada l>iioiiarroli - nic ni(»^'c /arol>i. na ycic,

spr/(«(la\vali swe tncl»lc i aclnnaiiy, iiis/c/.cli z nod/y i iimiorali /. wy-

(•iof;/,onia».*)

Troska o wyywienie liidnoci nasuwaa lo/.inailc w lyni wzj,'lyflzio

myli. Zwaszcza la Iroska bya wielka w komunie paryskiej.*-) a prze-

dcwszystkiem w komisji ywnoci, kt(')rj s(!krelarzem od koca 17*.)H r.

by Haiieuf. Wspomnienia siaroylnoci odnowiy myl o prawach a<^rarnycb.

C.haumetle; Alomoro, któremu i-ewolucja zavvdzi<^cza swn)je ba.so: wolno.,

równo i braterstwo; wreszcie sam Habeiif obiecyw^ali ludown podzia

ziem niezajtych. FJabeuf zmieni nawet z tego powodu imi Kamila, które

by przyj po 10 .sierpnia 1792 r. na imi (Irakcba i tom imieniem zacz
podpisywa swój dziennik od 5 padziernika 179i r."**) W tym e samym

czasie Henryk Saint-Simon kupow^a wielkie dobra, par-celowa je i odprze-

dawa nowym nabywcom. Czyni to nie dla samej tylko spekulacji, lecz

w przekonaniu, e przyczynia si w ten sposób do laktycznej rewolucji,

przenoszc ziemie z próniaczych do pracowitych rk.

Myl, wszedszy na t drog. posinvaa si dalej. To dwunastu nu-

meraci od jirzyjcia imienia (irakcba, HabeuC pisze ju w swoim dzien-

niku: <Czy to dacie prawa agrarnego? wykrzykn tysice gosów

ludzi uczciwych. Nie, wicej ni to. Wiemy, jaki)y nam przeciwstawiono

niezwalczony argument. ]*owiedzianoby nam susznie, e prawo agrarne

nie przetrwa wicej nad dzie jeden, i e na drugi dzie po jego ustano-

wieniu wróciaby nierówno ».*) .leeli nie prawo agrarne, to có w takim

razie? ^abeuC odpowiada: taktyczna równo (regalite de fait). Có
to znaczy faktyczna równo? l*rzedowszystkiem równo majtkowa,

poniewa jest ona podstaw wszelkiej innej równoci.

.lak widzimy, myl wchodzia na drog socjahstyczn. Pomijajc

wspomnienia IJkurga. Platona, Morusa, którego tumaczenie li-ancuskie

pojawio si w Paryu w 17S1) r.
;
pomijajc poematy Morellyego i Pech-

meja ; **) pomijajc ustpy socjalistyczne w wielu dzieach przedrewolu-

=•=) Str. 102, I. Conspiration pour Tegalite dite de Babeuf — par Ph. Buonarroti.

Bruxelles. 1828.

**) „Rejestry koinunj' (patrz Archivps de rHótel de Ville) — powiada Miehelet

— jest to rzecz godna podziwu i wita. Nigdy nie byo administracji troskliwszej

o dobro ludu, któraby, od samego szczytu do samego dou, wszystko odczuwaa i prze-

widywaa do takiego stopnia". Str. 10, Histoire du XIX sieele. Direetoire. Origine de

Bonaparte. Paris. 1875.

***) Journjal de lalibert de la presse od N 23 zmieni nazw na Tri bun

du peuple i zosta podpisany imieniem Grakeba.

*J Le Tribun du peuple, N. 35.

**) Jan Pechmeja (ur. 1741, f 1785), zostajcy w przyjaznych stosunkach



418

cy.inycli. e wspomn Listy IVrski(> i Diiflin praw lyionioskijusza; *) mu-
simy tli przypomnie potny wpyw Jana .lakuba Housscau i dosy silny

Mably'cKo; musimy wreszcie zauwaa, e sama rewolucja coraz wicej
wysuwaa naprzód kweslj sjioeczn. Rewolucja wprawdzie w pochodzie

swoim postpowym wstrzymaa si 1) fenuidora, ale ruci rewolucyjny

w umysacli mniejszoci tak zwanych patrjotów odbywa si dalej. Wanie
przytem ta okoliczno, ze ruch posbpowy polityczno-spoecznych prze-

kona zawar sie w mniejszem kole, przyczynia si take do te^o, e
z wiksz chyoci odbywa on swój bie^. Ani ^ousseau, ani Mably ju
nie zadawalniali. l'otrzebowano radykalniejszej i pewniejszej formuy. Zna-
leziono j w Mor(>llym.**)

.leszcze do te.yo trzel)a to doda, e lud francuski, a w szczególnoci

paryski, zobojtnia ogromnie dla dawniejszych politycznycli ideaów, sta

si nawet niechtny dla rewolucji i opuci demokratów. wiadcz o tem

sami spóuczestnicy w spisku Grakcha RabeuCa.""**) wiadczy o tem coraz

mniejszy udzia w gosowaniu i wyborach.*) IMrjoci widzieli to i czuli

potrzeb podniesienia kwestji, któraby moga na nowo zentuzjazmowa
i zelektryzowa mas zobojtniaa.

.lakkolwiek Huónarroti stara si usprawiedliwi terorystyczne rzdy
konwencji, potrzeb opieki nad ubogim ludem i potrzeb przyzwyczajenia

narodu do nowych rewolucyjnych idea('nv, to jednak jest rzecz pewn,
e przyczyniy si one znacznie do zniechcenia ludu ku rewolucji i ku

jakobinom. Najlepszym tego dowodem ta namitna walka, jak rozpocz
Rabeuf przeciwko jakobinom przed upadkiem jeszcze Kobespierre'a, i któr
prowadzi prawie do koca 1791- r. l^iada on, e rewolucj, która bya
tak w.spaniaa na pocztku, intryga i ambicja zamieniy w pasmo nieu-

stanne zamieszek i kl.sk. Rabeufowi to zawdziczajc, nazwa terorystów

z Neekerem i Kaynafem, ogosi w 178i r. poemat proz p. t. Telep li e, który mia
wi-lkie powodzenie. Uderza w nim na wasno osobist i na dziedzictwo.

*) L'esprit des lois, ks. 4, rozdz. 6.

**) Ze znano „Cod de la natur" Mor(;lly"ego, .wiadczy pomidzy innemi cytata:

„Diseourez, tant qu'il vous plaira.. etc", przytoezoni w Le Tribun du peuple
(N. 35), ciioeia niesusznie przypisana Diderofowi.

***) Ajent jednego z ukrgów pisze 17 germinala roku IV (6 kw. 1796): „Co

do ludu wzitego oddzielnie, to on nie ma opinii. Przygnbiony eickiem pooeniem,

przypisuje je rewolucji i koczy tem, e utrzymuje, i by szczliwszy za dawnego

rzdu". (Pieces saisies cliez Babeuf, 21 liasse, piece N. 12). Buonarroti powiada: „Co

do ludu paryskiego, to zawiedziony w swych nadziejach, wprowadzony w bd przez

potwarcze wieci i intrygi rojalistów i cudzoziemców, opuci demokratów i pozostawa

w zupenej obojtnoci: cz jego pewna obwiniaa nawet rewolucj o niezliczone klski,

które na nim ciyy". Str. 76. T. I.

*) Taine. Les origines de la Fran«e contemporaine. La eonquC'te jacobine. Rozdz. XI.
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przylgna na zawsze rlo .jakobinów.'') Przypisywa nawet HobespiciTc'()wi

nieludzkie plany przerz(>dzenia Inflnoei. w eelt. zapobieenia powszeelinemn

tjndowi.*")

Kiedy wic pooono koniee feroryzniowi rewoliicyjneinii. nei('szf)no

si — rzec mona — powszecbnie. Zdawao si — powiada jeden

z historyków — jakby ludzie zmartwycbpowstali. Cieszono si pewnoci
ycia, cieszono si z pozyskanej w rewolucji wolnoci. Lecz lud u)Ogi

i republikanie nie dugo si cieszyli. Pierwszego zacza rycho przygniata

niemiosiernie ndza ekonomiczna; republikanie za spostrzegli, e z upadku

teroryzmu rewolucyjnego najwicej skorzystaa reakcja, i e zacza ona

coraz otwarcie] odwraca koo dziejowe w-stecz.

Szczerzy demokraci — republikanie spodziewali si. e wraz z upad-

kiem teroryzmu rewolucyjnego zostanie wprowadzona w ycie konsty-

tucja 179S r. Tymczasem nic z tego. dano wic przynajmniej swobody

pra.sy i niepodlegoci komuny l^arya. IJabeuf zacz wydawa S wrzenia

1794- r. .lournal de la liber te de la presse. daniom tym jednak

wcale nie stawao si zado, a nawet reakcja coraz odwaniej podnosia

gow. W chIu zmniejszenia wpywu }'arya, w lutym 1795 r. podzielono

miasto na dwanacie samodzielnych gmin z o.sobnemi radami i merami,

ratrjoci demokratyczni rozpoczli wic walk z rzdem. Ale walka

ta, prowadzona bez naleytej organizacji, l)ez gonyci i znanych przy-

wódców, koczya si klsk ludu i sprzyjajcych mu repul)likanów. Wi-
zienia, które po upadku Robespierre'a wyludniy si »yy, teraz znowu

zapenia si zaczy. Szczerzy przyjaciele wolno.ci tam si spotykali,

poznawali i zawizywali nadal z sob stosunki. Zwaszcza dwa wizienia,

du Plessis i des Quatre Nations. byy ^ogniskami wielkiej fermentacji

rewolucyjnej ».***) Tam weszli w lilisze z sob stosunki: Debon, Bertrand.

Fontenelle, Simon Dupay,. Ba)euf, (iermain, Huonarroti i inni.

Konstytucja roku Ulgo czyli tak zwana dyktatorjalna (22 sierpnia

1 79Ó r.) silnie wzburzya w.szystkich przyjaci(') ludu. Usuna ona bowiem

l>(!zporednie wybory i przywrócia cenzus wyborczy. — Chodzi wiec

o utrzymanie )Ogactwa i ndzy - powiadali prawdziwi zwolennicy

r(')wnoci. Pojawio si kilka broszur, surowo potpiajcych now konsty-

tucj. Feliks Lepelletier napisa: Yote motive sur la const i tution

de Tan III: Antonelle — Obsor va t ions sui- le droit de cite.

*) Dal 011 im t nazw w swojem pimie: Journal de la litierte de la

presse (K '4) i «loda przytem: „Ct-tte expre83iou va devenir a la inode". Ogosi on

przeciw jakobinom: Les JacoMns geanuots" i „Le Yoyage de? Jacobins dans les quatr«

parties du monde'.

**) Du Systeiiie de depopulation, on la Vie et las Crimes de Oarrier.

***) Buouarroti, I, 52.
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-Trzynida -- pisn lon oslnlni - nio Iwor/yla ani wacicieli, ani

szlachty
:
ona slworzyla lylko isloly niwiic, lak co do polr/,cl> jak i praw.

r?puloczps(w(i /auiziijjjc sio, powinno hylo uwici i uznai- lo równo-
praw. wanie / powoflu oczewistej równoci polrzcb i widocznej tosa-
moci rodzajn. Postp w rozwoju stanu cywilnoj^o nio miil w adfMi

spos()l> i)rawni(' narusza tej równoci praw
;
przeciwnie, mótc tylko wy-

kaza lepiej jej slusznoi- i kotneczno<'-. — W kadein dobrze zor<,'ani-

zowaneni spt)eczeiistwie naleao pomyle- i ni(> naleao zapomina o tern,

e nie tylko nie wypadao podkopywa i osabia tej witej zasady, ale

trzeba l)yo wzmocni wszystkie jej podstawy, aeby nikomu nie irako
przynajmniej rzeczy konieczny(-h — pomimo arocznej clu-iwoci i po-

gardliwej pyeliy...*

\\' obozie republikaskim wytworzyy si dwa ['-rady konspiracyjne,

które szy równolegle i niepodlege i dopiero póniej si spotkay. Pierwszy

prd clicia przywróci konwencj z dnia W termidora i wprowadzi
wycie konstytucj 1798 r. ; drugi mia na celu przedewszysLkiem ugrun-

towanie faktycznej równoci, wyprowadza wic na widowni nowe stron-

nictwo, które pod bardzo wielu wzgldami r(')nio si od dawnego gó-

ralskiego, l^oniewa nas obchodzi gównie drugi prd . j. socjalistyczny,

wic o nim przewanie minyi bd.
Kiedy myl socjalistyczna uwiadomia si, i kto sta si pocztko-

daw(- w jej upowszechnianiu?

Huonarroli powiada, e wiksza cz. spiskowców zawizaa z sob
stosunki w wizieniu du Flessis w tloreaki roku 111 (od 20 kw. do 20

maja 1795 r.).*) Tam si pozna Babeuf z Huonarrotim i z Debonem.**)

Tam Habeuf mia czyta Morelly'ego, który podobno wywar na niego

ogromne wraenie. Czy czyta Huonarroti tego pisarza? Prawdopodobnie,

chocia nie mamy na to dowodu. Musieli take czyta i inni winiowie.
Myli wraziy si w pami; o tytule dziea zapomniano, tern bardziej

e byo b(v.imicnne i nie dorayliwano si nawet nazwiska prawdziwego

autora.

Kto by umy.sowym inicjatorem ruchu socjalistycznego: Habeuf czy

Huonarroti? Sam l)Uonarroti zdaje si przyznawa gówn inicjatyw l-la-

=*) Str. 53.

**) Babouf znajdowa si w wizieniu od 7 lutego do 18 pad. Buonanot areszto-

wany 5 marca, przywieziony do Parya i wsadzony do wizienia du Flessis 26 kwietnia,

uwolniony 9 padz. Buonarroti powiada, e myli Babeufa w czstych rozmowach

7, nicktóronii obywatel auii tara uwizioneuii dojrzay, i e pozna tam Deboiia (Buonarroti

podaje wszystkie nazwiska spiskowców w anagramach), który przepdziwszy cae ycie

na badaniu przyczyn klsk publicznych, zrozumia, e gówn ich przyczyn jest

ustrój wasnoci.
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heufowi.*) W k;i/(lyin i-azic obaj mii mieli wielki wpyw, i dla h-^o

opowiedzmy pokrótce leli l)ioj;fral.')a.

Kiaiit.-ois - Noi'l riaheiif urodzi si 2') ^'rudnia I7()2 r. w Saiiil

Oueiilin (deparl. de rAiiio).""*) Syn ul)Owie|4<» urzdnika, oil Ktjo roku

musia ju zaral)iad sobio na ycie. Z pocztku )y kancelistit. nastpnie

treometr i komisarzem liipotocznym w miecif^ de Hoye: pozna wic
u samego róda agrarne podstawy leudalizmii. A r^ by — jak wiadczy

lUionarroti "**) — czuy i wyksztacony*, a e -mia umys przenikliwy

i spiawiedliwy>. wic z zapaem polubi sprav rewolucji. W 1790 i-.

ogosi (h'ukiem (ladastre perpetuel i pisywa artykuy do C.orres-

pondan t picard. wykazujc uiespraAviedliwo leudaliiej lórmy wasnoci

i zarzdu skarbowego. To przyczynio mu wiele nieprzyjació. |{y par
razy wiziony. Oskarony o sprzeniewierzenie, uwiziony i uwolniony,

przeniós si z prowincji do Parya. Cassagnac, pomimo e stara si

w swojej bistorji dyrektorjatu, przedstawi iabeufa i jego towarzyszy

w najgorszem wietle, i e mocno napiera na t sprawc, ostatecznie nic

innego nie wykazuje jak tylko to. e sprawa nie zostaa ostatecznie roz-

strzygnit. Samo ju postpowanie rozmaitych wadz w tej sprawie prze-

konywa, e pobudki przeladowania byy raczej polityczne. Przybywszy

w 179H r. do Parya, otrzyma posad w komunie i wszed tam w stt)-

sunki z najgortszemi republikanami. « Prowadzi — powiada Aliclielet —
twarde ycie surowego stoika. On sam, jego ona i icb dziecko ywili si

tylko chlebem. Zona i syn pracowali take, pomagali ojcu. Na synie tym

(l^jnilu — wychowanym podug Emila iousseauj odbiy si nazaw.sze

lady wpywu tej wielkiej surowoci i gorcego patrjotyzmu. Kiedy nie-

przyjaciel wkroczy do Francji, wszed on na szczyt kolumny i rzuci si

z niej >'.) Jak ju mówiem, Babeuf potpia rzdy terorystyczne i przyj

z radoci wypadki S) termidora. Od <s tvrzenia 1 794 r., niezmordowanie

oddawa si dziennikarstwu i publicystyce. Jego Le Tribun du peuple

wkrótce zdoby wielkie uznanie u ludu. Aresztowany 25 padziernika,

by uwolniony w poowie grudnia. W 1790 r. dosta si drugi raz do

wizienia i tym razem pozostawa tam przeszo om miesicy.

*) Tak (.uwiaiia: „les idees de Babeuf" — sti. 71.

*•") Dat t krytycznie ustali A. Granier de Cassagnae w .swojej „Histoire du

Directoire" (Paiis. lir.^il). Pani Miclielft w dziele: „.J. Mielielet. Mt jeunesse'. (Deu.\ieiiie

edition. Paris. 1884) podaje oznaki Babeufa z paszportu, wydanego luu w 1794 r.

:

„33 lat, pi stóp i dwa cale, wosy i brwi — szatyn, oczy niebieskie, nos cienki, usta

rednie, podbródek okrgy, twarz owalna, mao zarumieniona". Str. 10 i U.

***) Str. 70.

*) Str. 10. — E. Harael w „Histoire de la Republique francaise sous le Directoire

et le Consnlat" opowiada, e to zrobi w 1815 r. drugi syn Babeufa, Kamil. Rzuci si

ou z kolumny V. ndóme na bruk, skd podniesiono go ju bez ycia
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.leeli l^abeuf mao zawdzi^.-za szkolnemu wyks/laceiiiu, a wioej

pfaklyee yciowej, to Filip ntionaiToli — [toduii powszechiiej^o iwiadectwa

— nie lylko posiada uiiiwersyleckir wyks/laleeiiie, ale by ezowiekium

ik/onym. l!y oii Woeheiu. poloinkiem /iiakoiiiilej.(0 Michaa Anioa. Urodzi

si(' w l'i/.ic II listop. I7()l i-. i tam sic ksztaci. Ukoczywszy sliidja

[iiawnicze. zosta adwolvatciii. Housscaii wywar na je.yo pojcia wielki

wpyw, co jest widocznciin w pierwszych je.i^o iitwoi-ach puiilicystycznych.

Od 17s7 r. wydawa dziennik demokratyczny. Z radoci powitawszy re-

wolucj Irancnsk. uda si na wysp Koi-syk. gdzie wydawa 'rzyja-
ciela wolnoci woskiej. 'Jam zbliy si do rodziny lionapai"tycli.

Kiedy na pocztku 179.') r. admira TruKia^l pizedsibra wypraw na

Sardynj, iuonarroti otrzyma sekretn misj sl^onienia ludnoci tamecznej

do powstania. Wyprawa si nie udaa, i l)Uonarroti wraz z Salicettiin.

wybranym na czonka Konwencji, przyby do Parya, .udzie "27 maja wy-

jedna iiaturalizacj na obywatela IrancuskieKo. Poniewa zna dobrze

stosunki korsykaiiskie. zosta wic naznaczony lam komi.sarzem rzdowym.

'o upa(Jku liobespierrea, kiedy rozpoczo si przeladowanie lak zwanych

teroiyst(iw. uwiziono take l)Uonairoli"eKo o marca 1790 r. l'rzywieziony

do Parya, pozna si w wizieniu z Piabeuiem.

Pierwsza pr(')ba ulworzeiiia przez wyznawców nowej myli koa

kierujccKO miaa miejsce na pocztku brumaire'a roku IV (po 22 padz.

1795 r.). Weszli do tego koa: Pabeuf, Puonarroti, Darlhe, Fontenelle

i .lulien de la IJrome."") *o kilku jednak zebraniach, gdzie stawiano roz-

maite plany, organizacja la roz[)ada si. albowiem czonkowie nie mogli

pt>rozumie si z sob co do sposobu dziaania.

'olrzeba jednak organizacji spowodowaa wkr(')tce nowe zebranie si

patrjotów i now prób wzajemnego porozumienia si. l^rzy.szli na zgro-

madzenie : Dartiie, (iermain, Juonarroti, Massart, Fontenelle, .Julien de la

Drome. liertrand, Hodson i inni.**j Postanowiono tam utworzy wielkie pu-

bliczne stowarzyszenie, któreby jednoczyo wszystkich przyjació lu^lu, bez

wzgldu na r(')nice ich przekona. {yo to stowarzyszenie Panteonu, na-

zwane lak dla tego e si zgromadzao w suterenach gmachu ssiedniego

*) Augustyn Alelisander Dartlici, Ijde uciiiieni prawa, wzi udzia w 1789 r.

w napadzie na Bastylja i hyi tam raniony. By czoniiiem dyi-flctorjuiu Pas-de-Calais,

swego rodzinnego departamentu. Póniej selretarzem Józefa Lebona i przysigym.

Buonarroti powiada o nim : wyksztacony, sprawiedliwy, wytrway, czynny, niezomny

i liardzo zrczny. — Julien de la Dram, czonek konwencji, jeden z tych co g.fosowali

za ukaraniem mierci króla.

**) Massart, byy jenera. — Bertrand, byy mer Lyonu, odda wielki swój

ihajtek na potrzeby ogólne; przybywszy do Fary,a. wszed w bliskie stosunki z (Jliau-

ujettem i Babeufem.-
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'/. tij wityni. Clicc zado iic./ynic'; iiouyni surowym pizepisrtm o sto-

warzyszeiiiacli. uczyniono slowai-zyszeiiie l'aiileoiiu z jodiiej sIiomy zanadto

pizyslpnem, a z drugiej strony nie nadano mu adiKjJ cilejszej i stal-

szej urganizacji, nie l)yo bowiem ani spisu osób, ani oznaczonego podatku,

ani protokoi')w. ani prezydenta i Ip. I.iczi)a osól* nalecych do stowarzy-

szenia wkrótce dosza do 2()()(), co wszake nic oznaczao, aeby miaa
ona przedstawia liczb wyznawców przekona liabeula. Sani liabeul,

powszechnie znany w t?aryu z powodu swego tlzi(;niiika i zmuszony

w tym czasie ukrywa si od przeladowania rzdowego, wcale nie bywa
na zgromadzeniach, a nawet dla ostronoci nic tam nie wspominano

o nim.

Pomimo wadliwoci organizacyjnej i i'('»noro(lnoci opinij, jakie pi-zc-

jawiay si w stowarzy.szeniu, zasyno ono rycho jako szczerze demo-

kratyczne. Powiadano, e wznowi si w ten sposób klub jakobinów. Do

waniejszych jego prac naleaa uoona chocia niepodana rzdowi petycja,

domagajca si wykonania uchwalonego przed 9 terniidora a puszczonego

nastpnie w niepami piawa. na mocy którego miano rozdzieli dobra

narodowe wart(jci jednego miijarda pomidzy obioców ojczyzny. Podno-

szono take spraw asygnat, swobody prasy, sdu przysigych. ") Wpyw
stowarzyszenia wzmagij si, zawizyway si coraz liczniejsze stosunki

z prowincj, pomimo tego e zakadanie tilij l)yo zakazane. Pizd patrza

na to w.szystko krzywem okiem i czeka tylko na jaki wypadek, którymby

móg upozorowa zamknicie stowarzyszenia. Za taki powód uznano pu-

bliczne odczytanie jednego numeru Tri bu n du peuple, w którym nie

szczdzono dyrektorjatu, ostro krytykujc jego postanowienia i rzdy. Zgnj-

madzona publiczno. hucznemi oklaskami wyrazia swoje uznanie. W kilka

dni póniej, w kocu lutego 1 7v)(i i-. Honaparte zamkn stowarzyszenie

Panteonu.

Jeszcze przed zamkniciem tego stowarzy.szenia, zawiza si w wiw-

szkaniu byego czonka konwencji, Amara, tajny komitet, majcy na celu

przygotowa obalenie istniejcego rzdu. Do tego komitetu weszli z, po-

cztku: Amar, Darthe, Buonarroti, i\Ia.ssart i (lermain ; nastpnie za przy-

czyli si: Deboir (Jenois, Feliks Lepelletier, Clement i Marchand.**)

Komitet, zastanawiajc si nad przysz organizacj spoeczestwa,

obmyla rodki, ktr)reby zapewniy równo. spoeczn wszystkich obywa-

teli. Amar wychwala rodki, uywane przez konwencj, a kt(')rc — podug

*j Podug nowej ustawy, na list przysigych wpisywano tylko tyeh, ao pacili

cenzus wyborczy.

**) Amar, adwokat w Grenoble, by jednym z zawzitszyc;ii terorystów. Miano niu

za ze, e opuci Robespierre'a w niebezpieczestwie. — Feliks Lepelletier, brat Micliaa,

urod. 1767 r, umar 1837.
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jc.ao \vyra;>,('iiia /. kanaów /alkaiiych pr/cwys/a.jiic poti/cby (>l)litociti,

(>(.lpi(i\va(lzav (•/.o(' takowej do kaiia(>w i)i'(')Ziiycli. Inni /alccali podzia

wruiilow. piawa o<jiaiii('za.j(U' zl)ylek. podatek postpowy. Iliioiiaiidti. DcIjoii.

Fi-liks LepelleliiM- i Dartlir ki-ytykowali \.v. rodki i wykazywali icli niedo-

stateczno. t*rzyszli oni do te<io [)rzekonain"a, e wasnt) osoiista Jest

jjtiwna podstaw Jiierównoci spoecznej, i e usun* J mona Jedynie

pizcz wHpolno(- mienia i piacy. Debon napisa w tym eelu dzieo, w kto-

icin wykazywa niesuszno- i szkodliwo pi-aw;'. osobistej wasnoci.

Nieilic'. Jak czuli ku Amarowi byli czonkowie konwencji, i nie-

suszne podejrzenie. kl()re {)owzit(» przeciwko niemu, z powo(u e okaza

si Jednvm z naJ»orliw.szych wyznawców pizekonaii komunislycznyc.b.

spowodoway, e komitet po niejakim czasie rozwiza si. IJyli Jego czon-

kowie próbowali Jeszcize nastpnie! or.!<anizowae tajne stowarzyszenia, ale

nie mieli powodzenia.

.lak widzimy, iJabeut nie bra osol)istej<() udziau w wymienionycli

konspiracjacli. Wprawdzie, komitet Amara znosi si z nim i pt)dtrzymy-

wa go w Jego publi(;ystycznej (jzynnoci, ale nie wzywa go na swoje

zgromadzenia. Co byo tego powodem? Prawdopodobnie, pami o walce,

jak on by prowadzi przeciwko jakobinom i terorystom.

Tymczasem Jialjouf .sam powzi myl zawizania tajnego stowarzy-

szenia. Xa pocztku germinala roku IV (w drugiej poowie marca 179(5 r.),

wspólnie z Antonelle'ni, Silvain Mareclialem i b'eliksem I.epelletier, utwo-

rzy tajne dyreklorjum ocalenia publicznego. *) .leden z ajentów poredni-

czcycli, Uidier. kti')ry uywa wielkiego zaufania u czonków dyrektorjum,

skoni lalcowe do powoania Jeszcze Dartlie^go i l)Uonarroli"ego; ci za
postarali si o wprowadzenie Debona. Ostatecznie ukonstytuowao si dy-

rektorjum ;)1 marca.

Miao ono dwa zadania przed sob : i) praktyczne — i)oczy w Jedne

organizacj wszystkicb demokratów, niezadowolonycli z istniejcego p(j-

rzdku. i przygotowa powstanie czyli rewolucj; oraz 2) teoretyczne —
(jpracowa w sposób wyrozuniowany za.sady i podstawy przyszego poli-

tyczno-spoecznego porzdku. Z obu tyci zada wywizao si w przyka-

dny sposób.

Zwrócono najwiksz uwag na l'ary. W tym celu podzielono miasto

na 12 okrgów i naznaczono dla kad(!go okrgu osobnego ajenta rewo-

'*) l'ioti Antoni margrabia dAntonelle urodzi si w Arles w 1748 r. W czasie

rewolueji ty <ieputowanyiiJ do Zgromadzenia Prawodawczego i czonkiem trybiinsiu re-

wolui^yjaego. Uwiziony, zosta uwolniony po 9 termidora. Autor wieJu artykuów i bio-

szur. Napisa: „Katfcbiziii frzecjp^o stanu". — Sylvain Marechni urodzi sii; w Paryu

w 1750 r. Ze szczególn gorliwoci szerzy zasad) ateizmu. Poeta i publicysta.
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ucyjnego. Wyl)(Vr tycli ajentów o(Il)ywa si z wiolk osi rónoci, i wszyscy

wybrani, |K)ini(l/,y kiórcmi znajdowa sif' takz( .lózcl' Hodson. us()rawi('-

(lliwili pooone w nich zanlanio. Ajenci mieli za zadanie Imdzi w ludnoci

nsposobienie rewoincyjne. oi'<,'anizowa<' tajno stowarzyszenia i znjroinadze-

iiia, rozpowszechnia pisma rewolncyjn(! i zdawa dokadne sprawozdania

tajnemn dyrektorjum o post|)ie przekonali lvomnnislycznycli i rewolucyj-

nych, o liczlie, zdolnociach i energii patrjotów, o inH'yj<acli arystokracji

i t. d. Ajenci ci nie znali czonków dyrektorjum i znosili si z nwm przez

ajenta poredniczcego, kl(')rym l)y Didier. Wielka. cz(; tych sprawoztJan

zabrano przy aresztowaniu spislcowców. Caa Icomunikacja konspiracyjna

przedstawiaa tak spi')jn cao e jakby )ya — wiadczy jeden ze spó-

czesnych — «konsekwentn prac waczy ustalonej i rozpoi-zdzajcej si
publiczn. «

") Ze dziaalno ajentów rewolucyjnych bya skuteczna, oiija-

wio si to w silncnn podnieceniu ludnoci paryskiej. i*oniewa w samym
l*aryn i dokoa niego zgromadzono znaczn hczl) wojska, przeto dyre-

ktorjum uznao za Iconieczne wyznaczy osobnych Icomisarzy wojskowych,

którzyby starali si zjedna omerzy dla sprawy wolnoci i powstania.

Zwaszcza wywiza si dobrze ze swego zadania (lerinain, którego nazna-

czono ajentem dla pozyskania legjonu policji, i.egjon ten mia na celu.

utrzymanie porzdku wewntrznego \v stolicy i penienie suby w tryl)u-

naach i wizieniach : by za utworzony na mt)cy ucliway 27 czerwca

179;") r., któr powzia kroczca po drodze realccyjnej konwencja. Na nie-

szczcie, zosta take ajentem wojslcowym p()m'ejszy zdrajca i denuncjant,

kapitan (!risel.

Widzc wz])ui'zcnie, jakie zapanowao pomidzy ludnoci j)arysk.

•byli konwencjonalici, J»icord, Laiguelot, Choudieu, Amar, Iluguet i .lavo-

giies, wszyscy proskrybowani w germinalu i pi-aij-iaiu roku III, zawizali

ze swojej strony tajny komitet, który mia na celu, w razie powstania

ludu, zwoa konwencj narodow w dawnym skadzie i przywr(')ci kon-

stytucj 1798 r. Dyrektorjum tajne, dowiedziawszy si o tern, polecio swoim

ajentom, aby pilnie ledzili za krokami byych konwencjonalistów, aby

krzyowali id) ))lany i dokadne o ich dziaaniu przedstawiali S[)rawozdania.

Wkrótce sprawy zaczy przybiera tak posta, o lada chwila

mona byo spodziewa si jakiego wyjjuclui. lzd, wiedzc o usposo)ie-

niu rcwolucyjnem, jakie zapanowao w legjonie policji, rozkaza 9 lk)reala

(29 Icwietnia) wyprowadzi z farya dwa l)aaIjony, najbardziej odznacza-

jce si niesidtordynacj. Poniewa rozporzdzenie to sprzeciwiao si prawu.

*) Str. 344 i S45, tom I. Histoire de la republique francaise — Depuis la spa-

ration de la Convention Nationale, jiisuu la Conelusion de la Paix entre la Franee et

TEmpereur, par Antoine Fautin-Desodoards. A Paiis. An VI.

28
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kliire nie po/walao iiywiK- Icuo loj/jomi poza olirhom stolicy, wzmian-

kowano hataljoiiy odmówiy posuszciislwa. Wiadomo'; o tern wywoaa
silne wrzenie ludnoci. Hzd, obawiajc si wybiiclni lewolucyjnego, uchwali

rozwizanie legionu i uwolnienie leg.)om'st(')w do domu. Tern zaegna chwi-

lowo J)urz, poniewa wiksza czci uwolnionych przyja radonie wia-

domce o lem. Spora jednak cz.c- pozo.stala w Paryu, i dyrektorjum

tajne polecio ych U'jijonis[()w rozlokowa- w mie.szkaniach spiskowców.

Dyrcktorjiiin s.imo postanowio pi'zypieszy powsaiiio. W tym celu

przyirotowao akt powstaiiczy. który jako bardzo wany przytocz w dal-

szym cigu, lecz w ostatecznej ju jego Ibrmie, jak mu nadano po po-

rozumieniu si z konweiicjonalistami. Nastpnie dyrektorjum odbyo U
lloreala (I maja) wspólne posiedzenie z wojskowemi, których przeznaczyo

na dow(')dc('nv powstania. Na tem posiedzeniu ])yli : iabeul', Hiionarroti,

Debon, Darthe, .Marecial, Didier: oraz wojskowi. Fion, (lermain, Jossignol,

Massart i (irisel. hcliwalono. aeljy wojskowi utworzyli komitet wojskowy,

w celu kierowania powstaniem zlirojnem. Komitet ten mia porozumiewa;

si z dyrektorjum tajnem za porednictwem (!eimain"a.

.lu na wspólnem posiedzeniu Kion i liossigno ol)jawili swoje zdzi-

wienie, e w onie dyrektorjum nie widzieli l)yych konwencjonalistów ; na-

stpnie coraz mocniej nalegali na to, e poczenie si z góralami jest ko-

niecznie potrze])ne dla powodzenia sprawy, w przeciwnym za wypadku

nie rczyli za dobry skutek. Z drugiej strony komitet górali, do któregcj

wszed liobert Lindet, rozwija coiaz wiksz czyimod (lermain, widzc

e Fion i ^ossignol gotowi l)yli stan- po stronie g<')rali, radzi aby dy-

rc^ktorjum wc^szo w porozumienie z inemi. To samo ywo doradza Drouet.

)^t,')ry — ja]^ si zdaje — nalea i do jedncjj i co drugiej konspirac-ji.

Wiemy od h5uonarroti"ego, e po(;zenin sie z góralami przeciwnyni

by De)on. Co do Jajeufa, to wiemy tylko tyle, e odmieni on zupenie

zapatrywanie si swoje na tak zwanych teroryst<nv. a zw^aszoza na ich

przewódców. P.obe.spierrea i Sainf-.lusla. Fc-zyni to. powodowany uczu-

ciem sprawiedliwoci i dbao.ci o przyszo.cl <(\\k-c skutecznie poprze^,

nasze nauk — pisa do .lózefa iodsona — musimy koniecznie pctruszyc;

popioy i zasady llobesjiierre^a i Saint-.lusta. Nasamprzód oddajemy naleny

tylko hod wielkiej [ii-awdzic: inaczej bowiem wykroczylibymy ogromnie

przeciwko sprawiedliwoc;i i skromnoci. t*rawda la powiada, e jc^stemy

wtóremi tylko z kolei (Irakc-hami rewolucji rran(;uskiej. — .fest jeszc-ze

przylem rzecz poyteczn, wykaza; e nic nowego nie wprowadzamy,

e idziemy tylko w lady .szlachetnych obroiiców luciu, którzy przed nami

jeszcze wskazali cel sprawiedliwoci i szczcia, do któryc;h lud ma pene

prawo. Wreszcie wskrzesi- li obespierre'a, znaczy wski-zesi wszy.stkich
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energicznych pati-Jntów R/eczypospolitej i z niemi ra/eni liul. kl<'>ry przez

(llnt^i <-za.s tylko icli sucliaK tylko za niemi szed.

To bardzo ywych rozprawach, dyreklorjum tajne posljinowio wre-

~/.cic zawiza'; ukady z ^ijralami. W tym cehi (lermain przyprowadzi

t{icord"a na i)osiedzeiiie w dniu Jo lloreala (f) maja). Komunici — lak

nazywa bdziemy czonk()w dyrektorjum tajnego — zgadzah' .si na zwo-

anie dawnej konwencji, ale pizytem domagali si pewnych rozporzdze,

któreby daway rkojmie rzeczywistemu panowaniu ludu. dali wic:
i) powoania do konwencji z kadego departamentu po jednym demokracie,

mianowanym przez lud powslaiiczy na przedstawienie lajnego dyrekloijuni;

2) cisego wykonania rodlv(')W. kt(')renii w akcie powstaiiczym postano-

wiono polepszy natychmiastowo hyl materjalny ludu ubogiego: oraz ••>)

poddania si uchwaom, któreby lud paryski powzi w dniu powstania,

(iórale nie zgodzili si na te warunki. Komunici ze swojej strony posta-

nowili usun si raczej od wszelkiej czynnoci, anieli przyczynia si

do powstania, którel)y waciwne zmieniao osoby tylko, lecz nie system

rzdów. Pomidzy samemi przytem góralami powstao silne rozdwojenie:

zwaszcza Amar i i.indet gorco J»ronili da komunistów jako zupenie

prawowityeli. Spory byy dugie i bardzo zawzite: wreszcie jeszcze raz

IS lloreala (S maja) gosowano w sprawie ukad(')w i wik.szoci uchwa-

lono przyj w^arunki dyrektorjum tajnego. Na drugi dzieii wieczorem ze-

.szy si razem: tajne dyrekiorjum i oba komitety, woj.skowy i góralsld,

w celu oznaczenia terminu powstania i obmylenia koniecznych ku temu

rozporzdze. Na tern posiedzeniu, które trwao od s do trzy Icwadranse

na M-t, byli: [{abeuC, IJnonairoli, Darthe, Didier, Fion, Massart, Uossignol,

Lindet, Drouet. Uicord, Laigiielol. .lavogues i (irisel. W.szyscy si zgadzali

na przypieszenie wybuchu. Massart jednak, w imieniu komitistii wojsko-

wego, da dokadnych wiadomoci o liczbie powsiaiicow. o skadaci

broni i I. d., a to w celu porobienia odpowiednici rozpoi-zdzeii. l;znano

to za suszne i uchwalono nowe plenarne zgromadzeme na wieczór '2()

lloreala (1.0 maja).

Tymczasem zdrada czyhaa ju na spiskowych, (irisel, który udawa
bardzo gorcego demokrat, logo jeszcze lloreala powiadomi rzd o wszysl-

kiem, co tylko wiedzia, l.ec-z |)oniewa skutkiem przedsibi-anych ostro-

noci, wiele rzeczy mu byo jeszcze nieznanych, i poniewa rzdowi cho-

dzio bardzo o pochwycenie dokumentów, któreby mogy suy za dowód

przed sdem, przeto zdrajca zgrywa dah^j rol gorliwego spiskowca i
—

jak widzielimy — by na zgromadzeniu 111 lloreala. chocia wiedzia, e
policja miaa tego wieczora przyby- i uwizi spiskowców. Istotnie mini-

ster policji, Cochon, wraz z oddziaami piechoty i jazdy otoczy dom i wbrew

prawu, które nie pozwalao w nocy odbywa rewizji i uwizieii, wdar
28*
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si do. niit^szkania Droiida, lecz sp(')iii\\s/,y sic o kwadians, nie zasta

tam nik(),u'o prócz l)arlli('*t(). I*()nie\va;^ Droucl liy deputowanym Jiady

piciuset, wic minister nie o(lway si j^o arcszlowa(; i stara si usprawiedli-

wi'* tern.e zasza pomyka. Fakt ten powinien by ol)udzi('- wielk ostrono,

i l)y to straszny bd spiskowców, e poddali si aruumentom (Irisela

i nie przeilsiwzili i'odk(')w. którei>y pokrzyoway plany czylijcej zdrady.

Oo za jtowody skoniy (irisela do zdrady i denuncjacji ?' Niewiadomo.

Zdawao si / nalury izeczy, o powinien by by szczerym demokrat,

poniewa sam pochodzi z ludu. z rodziny rzemielniczej, i zawdzicza

swoje karjer wojskow rowolucji, gdy od wrzenia 1791 r. do 27 oyu-

dnia 1.7i)4 r. awansowa z szeregowcji na kapitana. Nie móg czu urazy

do spiskowców, poniewa ci okazywali mu wielkie zaufanie. l-*owinna bya

wszake pewna okoliczno; wzbudzi ku niemu pod(!Jrzenie. atwo to je-

dnak mówi teraz, kiedy mamy karty odkryte. Okolicznoci t by list

(Iri.sela z dnia 2(i germinala (ló kwiefina) do dyrektorjum tajnego. Dora-

dza on w nim jako najwaniejsze rodki dla zjednania onierzy: wino

i obietnic grabiey; a z drugiej strony zaleca nie wiele mówi o absolu-

tnej równoci. *) Czowiek powodujcy si sam myl szczcia powsze-

clinego. nie pisaby w' ten sposób.

Zdradliwem byo take zacbowanie si dyrektora Harrasa. .lu lU

kwietnia wcbodzi on w porozumienie ze spiskowcami i obiecywa nawet

wzi oso])isty udzia w powstaniu. Ze by to tylko podstp ze strony

Uarra-sa. przekonywa o tem to, e widzc si z niektóremi spiskowcami

20 lloreala, nic im nie wspomnia o denuncjacji (Irisela; zachowanie si

jego póniejsze w .sprawie zrewoltowania onierzy w obozie tirenelle

jeszcze bardziej to potwierdza.

Przed zgromadzeniem plenarnem, kt(')re miao odby si 21 floreala,

.spiskowcy pracowali )jilnie nad ostatecziiem przygotowaniem rozporzdze

i dekret('Av. I' ^assarla ajenci okrgowi 20 lloreala zdawali szczegóowe

sprawozdanie z porobionycli przygotowa. Konlet wojskowy nie by je-

dnak z nieb zadowolniony i da przedstaw i(;nia nowych dokadniejszych.

Miay one l)y na drugi dzieii zoone. Koniitcl powstaczy""*) ze swojej

*) List ten przytoczony u Buonarroti'ego (str. 276 i 277, t. II).

**) Dyrektorjiim tajne nazywao si take komitetem powstaczym. Buonarroti nie

nie mówi o zmianie je^o skadu, liiho takowa nastpi musiaa, wskutek przyczenia si

górali. Germain Sarrat w swojej: „Histoire de France — de 1792 :i 1849" (Paris, 1852)

wymienia nastpujcy skad powstaczego komitetu ocalenia publicznego (Comitu insurre-

eteur du salut publie): Babeuf, Clioudieu, Amar, Ricord, Drouet, Antonelle, Buonarroti,

Dartlió. Str. 59. Niema tu Debona, Mareebala i Lepelletier: prawdopodobnie, byli oni

przeciwni poczeniu zut i góralami Mareehal móg liy niezadowolony take i z tego

powodu, e odrzucono napisany przez niego Manifest" równych (.Manifeste des egaux).
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sirony spics/y z ostMlcc/.nciii pi'zy<^M)lmva)iiojii waznicjs/yoli dokrcilw, kl<')iv

niialy by ogus/.onc w (.l/icii powslaiiia i w pierwszych diiiacli po nit^m.

Przygotowany akl i>owstanczy (actc (riiisurreelion) zawiera powody,

które skoniy do powstania, i rozporzdzenia powstaiicze. «('.elein powsta-

nia — powiada akt — jest i)rzywrócenie konstytucji 17U)} r.. wolnoci,

równoci i szczcia wszystkich. » Wzywa on ludno.c- olui pici, aby wy^

cliodzia z domów gromadnie z wszelkiego rodzaju broni, slawaa pod

dowódstwem wskazanycli pa(i-jol(')w, zat)ieraa wszdzie hro, uie wpuszczaa

uikogo do miasta, owadna skarbem narodowym, poczt listow, domami

ministr(')W i wszystkicmi magazynami z ywnoci i bioni. Dalej wzy-

waj si wojska stojce dokoa Parya i wszyscy patrjoci przybyli do

departamentów, do wzicia udziau w walce z rzdem. Wadze naczelne,

obie rady i dyrektorjum zostaj rozpuszczone; konwencja za zgromadza

si natychmiast i rozpoczyna swe czynnoci. Nikt niema prawa wydawa
rozkazów ludowi, wszelki za opór tumi si si i ulega karze. Posowie

mocarstw zagranicznych powiuiii pozostawat'; w domu. ywno przynosi

si ludowi na place publiczne; pielcarze nieustannie maj wypieka chlel),

który rozdaje si darmo. Wasno, tak prywatna jak publiczna, oddaje

si pod opiek ludu. Konwencja ma by uzupeniona demokratami z de-

partamentów. Komitet powstaczy nieustaimie zasiada a do ukoczenia

powstania.

Dla pozyskania w masach ludowych natychmiastowej pomocy, akt

powstaczy ogosi, e ^wszystkie dobra wycbodców, s[)iskowców i wszel-

kich nieprzyjació ImUi bd natycbmiast podzielone pomidzy obroiiców

ojczyzny i ubogich obywateli* ; e «ubodzy w caej rzeczypospolilej otrzy-

maj niezwocznie mieszlcanie i umeblowanie w domaci spiskowc(')W» ; e
« rzeczy, nalece do ludu a zoone w zastawie (w mont-de-pieHe), zo-

stan 'mu zwrócone bezpatnie*; e lud francuski adoi)tuje ony i dzieci

tych, co polegn w walce o wolno, i e uczyni to samo z ojcami i mat-

kami, l)rami i siostrami polegych, jeeli ci byli icb jedyn opor; e
patrjoci rozproszeni i proskrybowaiii po caej rzeczypospolitej, zostan

w7nagrodzem; e w ogóle wszyscy uczestnicy walki mog by pewni

nagrody.

Komitet powstaiiczy przygotowa jeszcze wane dekrety, które miay

pooy fundament nowego spoecznego porzdku; o nich jednak mówi(';

bd wówczas, kiedy w gównycli zarysach nakrel ten jiorzdek spoe-

czny, jaki zamierzali komunici zaprowadzi.

Zrana 21 llorala (II maja) aresztowano wiksz cz spiskowych.

Uwiziono BaljeuCa i Huonarroti'ego, przyczem zabrano wiele papierów;

w innem miejscu uwiziono Darthe"go, (iermaina, Didiera, Droueta i wielu

innych, zgromadzonych w celu oznaczenia dnia powstania. Policji poma-
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crao wojskd. Lud pai^yski (j^/ukiwaiio i-o/Icpiona pioklaiiiacja^ o pojniaiiiii

szajki /l()c/yi'ici'nv. klor/.y mieli jakoby /labowat- sLolicr.

Korzystajc / lego. e knii.slyliieju III i<»ku ii.slaiiawiaa dla depiilo-

waiiyrli wys/y sd, zoony z pi-zysio^y'! wylnaiiycli na zt^romadzoniach

wyltorezycji deparlaineiilnliiyeli, i nie i)()ZAv;d;i!;i irh sdzi('' w pobliu gminy,

lidzie i»rzeby\\;d rzd Jiaezelny. dyreklorjnni spriiw wszystkich j)oszlako-

wanycli poczya bezprawnie ze spraw hroiiefa i wyznaczya dla niej

sd wyszy z miejscem poitytii w \'ondume. W ten spos(»l) spraw draliw
oddalano od l'arya i zmniejs/iino moliwy jej rozjztos i wpyw na ludno('-

parysk. Drouel uci(!k z wizienia pizy pomocy stróa wiziennego.

Winiom w Temile. którym ])oma,uali onierze dozorujcy, ucieczka nie

udaa si. W koiicu sierpnia wywieziono (jskaronyc^i. w liczl)ie 4() osób,

do YendOme.

Iizd jednak nie c^u si spokojnym. Wielu spiskowców ocalao.

.\eby wyapa wszyst.kich energiczniejszych, (Irisel zorganizowa spisek,

kt('>ry wraz z wojski(>m w obozie (irenelle mia rozpocz powstanie z 23

na 24 Iructidora (z *.l na 10 wrzenia). Dla wikszego upewnienia patrjo-

lów. P.ari*as za porednictwem dw(')ch pi-zyjació przysa na icli rce

24000 lianków i obieca osobist pomoc Tymczasem rozpowszeclmiono

\y wojsku pogoski o zamiei-zonym jakoby zamachu rojiilisl(')W i tem silnie

je podburzono. lviedy wic patrjoci w ziipelnem zaiilaniu przybywali do

obozu (irenelle z okrzykiem: 'iiiech yje rzeczpospolita I», onierze po-

dejrzywajc podstp, rzucali si na nich i zawzie^cie mordowali. Trupów

naliczono ogrom. Rannych odwoono do wizienia. Obawa rzdowa od-

bywaa si na wielkie rozmiary, tak e liczba wszystkicli uwizionych

wynosia 278. Stawiono ich przed sdem wojeimym. któi-y nietylkó czsto

wbrew prawu ale nieraz lake wbrew samej oczywistoci, wydawa sro-

gie wyroki. .\a mier skazan<t .•)2 osoby, pomidzy któremi byli Bertrand,

Hugue; .layogues.

Sdy M- \'i^ii<louic rozpoczy si o ventose (24 lutego) 17117 r.

Odbyway si one przy rozwiniciu najwikszych rodków ostronoci. -Akt

o.<kai"enia zwraca uwag niemal wycznie na usiowanie zwalenia kon-

stytucji ,- i-oku ; co do sprawy zmiany ustroju sp(jecznego, to oskarenie

pobienie tylko o tem mówio. 1'oniewa znaczna wikszo spiskowców

postanowia nie przyznawa .si do istnienia tajnej oiganizacji. przeto i ta

mniej.szo, której wicej chodzio o piopagand zasad ni o obroji oso-

bist, musiaa zastosowa si d(t woli wikszoci. (Mabio to znacznie

donioso rozpraw publicznych. (Iówni przewódcy ostro krytykowali

istniejce rzdy, wykazywali reakcyjno i bezpi-awno ostatniej konstytucji,"')

•"j Wkrótce po ogoszeniu konstytucji 1795 r., pojawi si^- pamflet p t. „Doit-on
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wysawiali koiislytiicJH I7i),'5 v.. olwari-io przyznawali si do zasad

rewoliu-yjiiyeh i rozwijali swe poiiltidy koimiuislycziio; alo ci) do spisku,

to zaprzeczali jej^o istnieniu, chocia powiadali przyteni, e gdyby taki

spisek istina, to naleeliby do niego, poniewa w icli przekinianin miaby

on zupen suszno za sob. /wa.szeza odznaczyli si obron swoj

:

Antonelle, HabeuF, l>uonarroi i (lerniain. Antoiielle, przeciwko kt(')remu nie

byo prawie adnyili poszlak piawnycli, konipromitoAva si di.ibrowolnie

— rzecby mona — swoj obron. Z wizienia ju. korzystajc ze swo-

ich stosunków i ze swejjo majtku, rozwin on nader energiczn i otwart

obron przekonali kuniunistycznych i us[)rawiedliwia zamiary uwizionych

l)atrjot('>w. Sporo jego artyku(')w w tym duchu pojawiao si w druku.

l*rzed sdem przemawia z wielk godnoci i stanowczoci. Haheufowi

odbierano kilka razy gos, tak ostr bya jego krytyka rzd(')W ostatnich.

Buonarroti, którego moda ona z niepokojem ledzia za l)iegiem rozpraw

sdowych, w gorcych wyrazach broni swoich j)rzekonai'i. Mska wymowa
(iermaina robia wielkie wraenie. I\icdy (Irisel z bezczelnoci wystpi

w roli Aviadka przeciwko oskaronym, (lermain rzek do niego: «Nie.

Jerzy (iriselu, nie otrzymasz ty obywatelskiej korony, ani te nosi bdziesz

cierniowej, bo ta przystoi (jliarom, nie katom; ty l>dziesz nosi koron

z ostrokrzewiu, t koron, któr wkadano w llzymie na gow niewolników,

by ich sprzeda o kilka denarów droej. » iJarthe, nie przyznajc wyszemu
sdowi jirawa sdzenia go, wytrwale odmawia w.szelkich odpowiedzi i obja-

nieii. Ostateczne jego przemówienie byo wzniose. t*ublicziio, obecna

przy rozprawach, skaniaa si na stron oskaronych, pomidzy przysi-

gemi objawiao si take wspóczucie. Na wszystkie pytania, dotyczce

spisku, przysigli dali odpowied przeczc, l^ozostawao pytanie, azali

oskareni sownie i pimiennie nie starali si byli o przywrócenie konsty-

tucji 1793 r., co [)ocigao za sob kar mierci. Pytanie to postawiono

nieprawnie, poniewa w akcie oskarenia nie podnoszono tej sprawy. Na

16 przysigych. 18 dao twierdzc odj)owied. a poniewa przeczca

odpowied czterech przysigych wystarczaa do uniewinnienia oskaronych,

wic jednego tylko gosu zabrako, by uwolniono wszystkich. Odpowied

twierdzca dotyczya tylko 9 osób: RaLeula, Darthe"go, Huonarroti"ego,

(iermain'a, Cazina, Moroy, Blondeau, Menessiera i Bonina. Wzgldem

7 ostatnich uznano okolicznoci agodzce. Ileszt winiów uwolniono.

W przedostatni dzie maja ogoszono wyrok: Ha^eufa i Darthe'go

skazano na mier : reszt na wygnanie. Skoro dwaj pierwsi usyszeli wy-

obeissance a la constitution de 1795?" i dowodzi, e ostatnia konstytucja obowizywa

nie moga, cliociaby tylko dla tego, e oddano za ni wszystkiego 900000 gosów, kiedy

tymczasem na konstytucj 1793 r. gosowao 4800UOO obywateli, a wiec poprzednia kon-

stytucja miaa 3900000 gosów wicej anieli ostatnia.



432

fok wydany na sicMi'. udcrz-yli s/tylelami w pioi- swojo. S/iylely hyy

mao i nio /a<laly im ciosn miortelno;io. a s/lylcl Baheula zama si.

i olazo zostao utkwiono w ranie. Dolosna ol)aJ i)rzepo(l/ili iioe, pomimo

lo obaj sjlokojnio szli na mieró. IJahouf w ostatniom przomówieniii polo-

li Indowi. kt(»ry by .uównym |n-zodmiolom Jouo miooi, rodzin .swojo.

Istolnio nic /ap(»niniay(» o nioj: jodnoijo jcuo syna. Mmila. nsynowi l<'oliks

l.opollotii'1': drn.uioj,'*). Kaiuila. jonoiyi Tarroaiix. IJczJj wy,iiiiano(Av IJona-

parto poAviol\szyl w p(')/,iii^'jszym ozasio, skaznjo na \vy<,Mianio i-los.'3ij;Cnola

i Massarfa. I!uonarroli'eao za, jako dawnoj^o swogo znajomego, wróci

do Francji i osiedli w maom miasteczku pod dozorem policyjnym. Na-

stpnie llounarroli wyjeeliji za granico i na wown wskrzesi pami*, o spi-

sku llaboula. Dzieo jego C.o n sp i ra I i on ponr 1'egalite dite de Ba-

bo uf. któro suyo g()wnem ródom |)o])i'Z(Hlniogo opowiadania, pojawit)

si W' I.H2S r. w ijruk.^^c^li. l*o']-e\volncji lipcowej, !aoiiarj'oti wróci do

Francji pod j)rzybr:niem nazwiskiem i przyczyni si ogiomnie do lego,

e l)al)uwizm oy na nowo w szeregu iicznycJi s[)isków. Tradycja rewo-

lucyjna wspomina go czsto pod imieniem Maksymiljana. Slani.s:aw Wor-

cell, który zna go osobicie, z uwielbieniem mówi o nim. Ruonarroti

podobno miowai Polsk .szczególna mioci. «l*olskc — p(nviada Worcell

— uwaa on za siostr w powiceniacli Francji swej ulioclianoj; Polskiej

on emigracji strzeg ojcowskim wzroki(>m. zacbca wszystkie jej usiowania

dce ku. wspólnym wszystkim ludom celom; sercem i gosem przykla-

skiwa wszelkiemu jej postpowi, a nad ziioczoniami jej oi.>kanycli synów

paka rzewniejszemi zami anieli nad nieszczciami icli nawet. » *) Czci-

godny ten starzec, którego re[)ublikanio francuscy nazywali Ojcem, umar

15 wrzenia 1.S87 r. O W'szystkicli w og()l(! Icomunistacb mona powie-

dzie'-, e nio splamili si odstpstwem, czego o innyci republikanacli po-

wtórzy niepodobna.

W dziele Ikionarroti^ego znajdujemy szczegóowe i dokadne (jpisanio

logo ustroju spoeczno-politycznego, który komunici i)Ostanowili byli urze-

czywistni, huonarroti przytacza take kill^a |)rzygotowanyli dekretów,

które miay byt; po powstaniu ogoszone. Nadio dla dokadniejszego zro-

zumienia zasad s))iskowców-komunistów, mog posuy artykuy ogaszane

w Fo Tribnn du peuple, .1 o u mai des bom mes libr es —
Antonelle'a i w ludowym dzienniczku Fel a iron i-, redagowanym przez

Szymona Duptaya.

FokrewieiistlYo zasad spoecznycb babuwizmu z nauk Morelly'ego

jest widoczikB, Natomiast polityczne zasady |)yn bezporednio z tycli za-

.sid rowolucyjnycb, którycli niejako wcieleniom bya konstytucja 1 70;} r.

*j Str. H2. Lud polski. Jersey. MDCCCLIY.
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l'rzyloin spiskowcy 17U() r. oparli si^- przcdews/ystkiom iia / asaM/ id

równoci, i ona lo itii dopiowad/ila <lo zasiiiiy wspólnoci ma-

ja tko w c.j. Dowiadczenie rewolucyjne natwio towarzyszom l)ahenra.

nada- praktyczniejsz — rzec mona nawel - do podziwienia praklyczij
.

lorme. tym nstawowym przepisom. kl(')rc Moiclly próbowa jn hy na-

kreli'-.

«Xierówno i ucisk s to synonimy**) — powiadaj spiskowcy

I TIK) i: {(')wno jest za.sad rodziny. kt(')ra jesi wzorem spocc-zerislwa.

«(:elem spoeczestwa jest l)roni lej nmnoci, czsto napastowanej przez

silnych i zych w stanie przyrody, i powiksza wspólne uywanie zespo-

leniem wszystkich si».""*) W spoeczestwie, które mieli zorganizowa

komunici, i)rzvznawano kademu obywatelowi prawo na tak szczliw

egzystencj, jakaby bya moliwa dla wszystkich zannyno czonków ciaa

spoecznejio. Uznajc jednak to prawo, uznawano równie odpowiedni

powinno kadego obywatela zajmowania si prac poyteczn. Tak

uywani(> jak praca miay by wspólne i naleycie przez ustawy uregulo-

wane. Przyznano za prac najbardziej poyteczn t, klóra ma na (,'elu

produkcj ywnoci, mieszkania, odziey, sprztów domowych. Podzia

stav pracy i zaj uwaano za korzystny,"^*"") i podziau togo dokony-

wano ju w domach wychowania publiczn(\go, majc na wzgldzie z jednej

strony potrzeby publiczne, z drugiej za strony skonnoci i siy kadego

ucznia. Nauka poAvszechna i wspólna miaa usposabia i przysposabia

obyw^ateli do równoci. Wychowanie wic powinno byo by narodowe.

wsp()lne i równe. Szkoy miay by oddzielne dla obu pci. Wychowanie

— zdaniem koniunisl(')w — powinno mie na celu si i s^rczno ciaa,

dol)ro i dzielno serca, rozwój umysu. Zwracano wielk uwag na po-

trzeb rozwijania mioci ojczyzny; zreszt przypuszczano,, e « ludzie,

wyksztaceni i przyzwyczajeni do pracy przez wychowanie wspólr>e,' bd
kocha ojczyzn silniej, anieli kochaj dzisiaj rodzin swoj>.*j Spodzie-

Avano si i wykazywano, e wspólno i obowdzkowoi- pracy uczyni

moliwem jej ograniczenie i uatwienie. Co do cikich i przykrych zaj,

to uwaano, i wszyscy obywatele po kolei musz je spenia. Tym oby-

*) Analyse de la doetrine de Babeuf, proserit pai le dh-eetoire exeeutif pour

avoir dit la Yerite. Pisemko to zostao ogoszone przez tajne dyrek.toijum i jest przy-

toczone przez Buonarroti'ego pomidzy dokumentami. Str. 144. II

**) 141, II.

***) Morelly uznaje take poyteczno podziau pracy, lecz dopuszcza przytem

zamian zaj|e i uwaa, e praca rolnicza powinna obowizywa wszystkich obywateli

na czas pewny.

*) Str. 225, II. Odpowied Babeufa w Tribun du peuple na zarzuty mu

czynione.
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watolom. kt()r/y z ))(>W(»lu .slaroci liil) cliorol))- \\\o iiiioli (l(.)sate<.v.nyeh

si do ])rai'y. niiiino /.ii|)(>\viii(' siuikojiiy l)yl i lioskliwoc* o ich utrzyma-

nie. Wraz z iii('i'(>\vii()cia iiiiciiia i iiiciowiioiiiicniyiii podziaem pracy

musiaa jak sdzono dosyi- susznie - zniknijc'; ni(M-()\viiomierna wielko
osad ludzkicli. Mieszkania luilzkie \vi-('>cityl)y do moliwej pi'ostoly ; ,t;macliy

za pulilicziie byyby liczn(> i ws|)aniale. Ilaiidel wewnlrzny oczowicie

traci wówczas racj bylu: handlem za zewntrzuyuj mia si zajmowa
cay naród przez wybranych przez siebie penomocnilcciw. W czasie wojny,

miano opatrywa, wszystkie potrzeby wojska w nalmze i r(')wnoczenie

z powodów zrozumiay<]i jjowikszy liczb uodzin pracy powszechnej.

[-•o dugich i gorcych dyskusjach, konumici przyszli wszake do

lego przekonama. e do takiego porzdku spoeczn(!go mona doj tylko

powoli i stopniowo. Tak przynajmniej powiada Hnonarroti, tak m(')wi

Habeul" w swojej obronie.'^) l*ominio to, przygotowane dekrety zaprowa-

dzay odrazu gruntown i wan odmian.

^rzytocz tu waniejsze ustpy z projektu Dekretu ekonomicznego:

Art. 1. Ustanawia si w rzeczypospolitej wielka narodowa wspólno.
Art. 2. Do wsp.-dnoci narodowej nale nastpujce dobra; miano-

wicie, dobra, ogoszone za narodowe a niesprze<lane do 9 termidora II r.;

dobra wrogów rewolucji, khu-emi dekrety S i IH ventuse'a II r. obdarzyy

uJjogich

;

doljra, które spady lub maj .spa na rzeczpospolit w skutek wy-

rolvow sdowych;

gmachy, zajte obecnie przez sub publiczn:

dolira, pozostajce w posiadaniu gmin przed wydaniem [)rawa 10

czerwca 171)8 r.

;

dojjra, przeznaczone dla szpitaów i zakad(')w nauczania publicznego;

mieszkania, zajmowane przez ubogich ol)ywateli w wykonaniu prf)-

klamacji do FrancuzóAV...

doltra lycli, którzy zrzekn si icli na liorzy rzeczypospolitej;

dobra, przywaszczone przez tych, co si wzbogacili, penic czyn-

noci publiczne;

dobra, waciciek; kt(')iych zaniedbuj upraw.

Art. 8. Znosi si prawo .spadlcobierstwa, zarowjio ab intestat

(bez testamentu) jak na mocy testamentu. Wszystkie dobra, obecnie po-

siadane przez prywatni! o.soby, przejd^ po icli mierci do wspólnoci

narodowej.

*) Je Kiis t^\xti le peuple Jram/ais ueiait pas assez mur pour adopter sur-ln-cbamp

mon systeiiie. Si je l'ai propose, Tidóe de trouMer mon pays etait oin de troubler mon

esprit.
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Art. .). Kady Fi-aiicii/ lej liih dnij^icj pci. skoro ws/.ystkie swo

dobra odda ojc/yiiic i |)o\vi(ri jej swojo osoho i .swoje pi-acp. do jakiej

Jesl /dolny, slajo si czonkiem wielkiej wspóliioei narodowej.

Arl. ('). Slarcy lal .s/ec•dziesiciu i slalii. jeeli s iilioiiieiui. z prawa

s czonkami wspólnoci narodowej.

Arl. 7. Ilównie .s czloidcami wspolno.ci narodowej modzi linlzie.

WNcliowani w zakadach narodowyci.

Arl. S. Dobra \vs[)()lnoci narodowej uprawiane s wsp()lnie |)rzez

wszysikicli silnych czonków.

Arl. 1). Wielka wspólno.('' narodowa daje; wszysikim swym czonkom

w równej i uczciwej miernoci utrzymanie: dostarcza im w.-<zystko. czcio

polrze})uja^.

Arl. K). Rzeczpospolita wzywa dobrych obywateli, aby si przyczynili

du [)owodzenia reformy i)rzez do»rowolne zrzeczenie si dóbr swoich na

korzy(3 wspólnoci.

Art. II. Od daty.... nikt nie moe hyc- cywilnym lub wojskowym

urzdnikiem, jeeli nie jesl czonkiem wzmiankowanej wsp;)lnoei.

Art. II'. WieUai wspólnoci narodow zarzdzaj miejscowe urzdy,

powstae z wyboru jej czlonloiw. z,L'odni(> z ustawami i pod kiei-imkiein

najwyszej administracji.

O pracy wspólnej

.\rl. 1. Kady czonc^k wspólnoci narodowe,] obowizany jesl do

pracy rolniczej i do Icadego zawodu uytecznego.*) odpowiednie.) do swoich

zdolnoci.

Art. -1. Wyczeni starcy szef-dziesiciolelni i sabi.

Art. 8. Ci obywatele, kl()rzy zrzekszy si dobrowolnie dól)r swoich,

zostan czonliami wspólnoci narodoAvej. nie bd przeznaczani do adnej

cikiej pracy, jeeli maj lat czterdzieci i jeeli nie zajmow^ali si adn
mechaniczn prac, przed ogoszeniem obecnego dekretu.

Arl. i. W kadej gminie obywatele dziel si na klasy. Jest tyle

klas. ile zaj uytecznych. Kada klasa obejmuje wszystkich tych, co pra-

cuj w jednym zawodzie.

*) W projelicie dekretu policji, w art. 3 powiada si, e ustawa uwaa za prace

uyteczn: rohiietwo, pasterstwo, ryboówstwo i eglug; sztuki mechaniezue i rko-

dziea; sprzeda detaliczn; przewóz ludzi i rzeczy; wojn; nauczanie i nauk.
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Arl. ."). W kadej klasie sa iii/diiicy, mianowani prx;o/, jej czonków.

I rz^'(lnicy ei kieruj^ |)i'aca. iHlnii.ja shis/ne,i(o jej pod/Jalii, wykonywiij
id/ka/y adininislracji iniiinCy|)alnej i daia pr/.yklad j,'oi'liwoei i c/ynnoci.

Ali. 0. Tslawa o/na(;/a na kad;i por. Jak dhiiro ma trwa('- d/.ienna

]»i'i\ca e/}onk(>w \vsj)()lno.'^('i nai^oilowej.

Ali. 7. I'rzy kadej, adminislracji nnmi('y|)alnej znajduje^ si rada z(»

sfaieow, wydelei(owaiiy-h przez kad klas robolników. I Jada la daje

administracji wyjanioiiia, dotyczce podziau, uleiiiii i ulepszenia pracy.

.\rt. S. Administracja najwysza zastosuje do jiracy wspólnoci na-

rodowej uycie maszyn i wszelkicli sposobów. kt(>re w sianie s zmniej-

szy'' jej ciar.

Art. Jo. Adminisii'acja najwysza. o[)ieraJc si na znajomoci si

i potrze!) c;dej wspólnoci, zaizdza przenoszenienie robolników z jednej

do drutriej .uminy.

Art. 11. Administracja najwysza zniewala do pracy przymu.sowej,

pod nadzorem wyznaczonycli j^min. w.szysikie osoby obu pici, które nie-

obywatelslcoci (incivi.srae). prónia* lwem, zbytkiem i nieporzdneni yciem

daj szkodliwy przykad spoleczeiistwu. Dobra icb zostaj nal^yle na

wsp(')lno narodow..

Art. 12. Urzdnicy kadej klasy ka skada do ma,£jazyn(Jw wspól-

noci narodowej pody ziem i Avylwory rkodzielne, m(»liwe do prze-

ejiowywania.

Art. 13. Wykaz lycli przedmiot('iw udziela si i-egularnie administracji

najwyszej.

O podziale i uywaniu mienia wspólnoci.

.\it. 2. Wspólno narodowa zapewnia od dzisiaj wszystkim swym

czonkom:

Zdrowe, wygodne i dobrze umeliowane mieszkanie;

Odzie, tak do pracy Jak wywczasu. z pótna lul) weny, stosownie^

do nbioru narodowego;

Opranie, wiato i opa:

Dostateczn ilo ywnoci: clilel)a. misa, didbiu, ryby. Jaj. masa

lub oliwy; wina i iniiycb napitkr)W, uywanycli w rozniaitycli miejsco-

wociacli
;
jarzyn, owoców, przypraw i iniiycb pizedmiot()W. które Avszystkie

razem stanowi mierny i slcromny dostatek;

Pomoc lekarska. />
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Art. 3. W pewnym oznaczonym czasie maja (wlbywar^, sie w ka/dej

jiminio wsjjólnc nczty. na których wszyscy czonkowie ^Mniny maj sic

znajilowad

Arl. i. Ctrzymanie nrz(lnib;>.w i)LiI)licznycli i wojskowyeli Jcsl lakio

same. Jak i rcszly czonk(')W wspiTTnoci narodowej.

.Art. f). Kady czonek wspólnoci narodowoj, kl(uy |)ol)ieia place IuIj

pizccljowywa [)ienidzo, zostaje nkarany.

,\rt. S. W kadej gminie s urzdnicy, lvlórzy dushu-czaj do d(»iiiii

kadego czcmka wspólnoci narodowej produkty rolnic! wa i przemysu.

Pomijamy artykuy administracji w.sp:>lnoei narodowej, prowa-

dzenia handlu, zarzdu komunikacji, pohierania podatku od osól) niena-

lecych do wspólnoci narodowej (podatek mia si podwaja; w kadym
nastpnym roku), sprawy dugu narodowego i dug('>w prywatnych (wsp()l-

no narodowa miaa je spaca), uycia monety (któr usuwano z obiegu),

poniewa w wikszej czci, oprócz handlu i spacania duginy prywatnych,

przedstawiaj i dzisiaj dziedzin publicznego i urzdowego dziaania.

|{yy w ustroju komunistycznym dwa i-odzaje [)racy. obowizujce;

wszystkich obywateli: sul)a polityczna i \voj.skowa.

(Idyby — powiadano — miaa jedna tylko kla.sa wycznie zajmo-

wa'; si sprawami politycznemi, to rycho wyrobioby si przekonanie, e
jest ona wysz i waniejsz od innych, a wic trzel)aby byo poegna

si z istnieniem równoci. I dla tego uznano za lionieczne bezporednie

ludowadztwo. Mia je spenia kady obywatel w zgroma<lzeniach lu(Jowych

(assemblees populaires), które miano zwoywa : a) dla badania, przyjcia

lub odrzucenia ustaw, proponowanych narodowi przez jego penomocników;

b) dla obradowania nad ustawami, którycli domagaa si pew-na cz.j

obywateli albo inne gminy; c) dla poznania i o])wieszczenia ustaw, za-

twierdzonych przez cay naród. Czste zgromadzania si uwaano za po-

yteczne, dla podtrzymania ducha publicznego. W tym celu miano jeszcze

urzdza njzmaite uroczyste ol)cliody i rocznice, oraz odbywa publiczn

cenzur postpowania kadego obywatela i ukoczonej czynnoci kadego

urzdnika, jakote publiczne sdy umarych.

Instytucje polityczne miay by trojakie: i) zgromadzenia zwiei-z-

chnicze. 2) centralne zgromadzenie prawodawców i 3) ciao zachowa wc(')w

woli narodowej.

Dla utwoi'zenia zgromadzeii zwierzchniczych, miano podzieli rzecz-

pospolit na takie okrgi (arrondissements), któreby nie przedstawiay

trudnoci do zgromadzenia si wszystkich obywateli. W kadym okiegu

miay by<';: zgrom.adzanie zwnerzchnicze i senat, zoony z starc(')W miano-

wanych przez rzeczctue zgromadzenie. Ciao zachowawców woli narodowej
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jiowimin l>vt(> piv.('(li(>\v\ \\;i('t liki y zuronKulzcii /w iri/cliiii(/,\cli i iirokliiiiinwac

wolo ii;ii"()(lti.

K;i/.(l\ oliywalcl ii\VM/.;.it si xa /oiiier/ii. Ws/yscy pow inni l)\li niio(',

liioii i (»(il)y\v;u^ ('-wiczeiiia v\qjsk()\\(>. OliciM-owie mieli hyc- wybierani.

l)/.i(^ci miano przyiie/ai' do ('wic/eii i Irtidow wojskowyeli. Modzie, za-

nimltv wesza do ycia piihlicznoKo, powinna I»yla. odbyi*. shihc wojskow

w obozach m*zdzonycli nad granicami pastwa.

Nie wdajc si w krytyk ustroju* proponowanego przez komnnisl(nv,

klórv jednak Ijdcobd mia wicej dobi-ycli ni zycli stron, pozostaje

nam jeszcze bardzo wane {tytanie : czy spisek lak zwany liabenCa m(')g

si uda i w jakich roznnarac-h V

Organizacja sjtiskowa — jak widzieUmy — itya doskonaa. I^idzi

energicznych, zdolnych i penyci powicenia miano liczb dostateczn.

Rachowano, e w rozpoczciu powstania wemie udzia 17()()() ludzi, a wic
liczba bya wystarczajca dla wywrócenia istniejcego rzdu w Paryu,

lubo trzel)a zauwaa, e bya to liczba przypuszczalna, która w rzeczy-

wistoci moga si oliaza znacznie mniejsz. I*icnidzy by wi(!lki jrak.

I)uonari'oli powiada, e najwiksza suma, jalai mogo rozporzdza tajne

dyrektorjum, wynosio- 21/() Ir. (I) w gotówce, któi- to sum przysa pewny

minister zwizkowej rzecz ypospolit(\j. Ijjjóstwo takie rodków pieninych,

dosy dziwne, chocial)y ju dla tego. e pomidzy bardzo gorliwemi

Sj)iskowcami znajdowa si AiitonelU!*) — jak si zdaje — wasale bogaty

czowiek, — byo niezawodnie bardzo wanym szkopuem dla powodzenia

s[irawy. Iliorc jednak wszystko w uwago. t. j. stan umysów, dobr

organizacj, stanowu;zo i powicenie si .spiskow(;ów, mona przypuszcza,

e raz w.szczty ruch rewolucyjny doprowadziby by do pi'zewrotu po-

lityctznego.

l)o jakiego ji^dnak przewrotu politycznego? liuonaiToti powiada, e
górale, pomimo poczenia si z baltuw-istami, postpowali nieszczerze

i
- jak ze wszystkiego mona J)yo uw-aac; — (yli do pochwycenia

wadzy w swoje tylko rce, Któl)y wic ostal(M'znie przon-ign .szal na

swoje stron: czy babuwici, czy górale? Mniemam, i górale. Przypo-

ninijmy .sobie, (! babuwici musieli zbliy si do górali, pod parciem

daó, jakie objawiao wielu nae(;y(;h do spisku ; a szczególnie objawiali

lo djmie ajenci wojskowi, jak nju. Pion i Kossignol, ajenci wielkiego

zna<'zenia w powstaniu zbrojuein. Przytem moga wiele zaway la oko-

licznoi';, e og('i rewoliicjonist('>w, a nawet w [)(nvnej mierze liiiI, wiedzia

*) Przynajmniej tak wnosi niozna zo slow Buonarrotiego, Ictóry inówlijc o za-

bipgafh — Antc)n(']le'a przed procpscm, powiada: „Co góiU'r(Hix eitoyen tit alors le plus

noble usage de ses talents et de ses biens". (20. II).
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(lohrzo, c/oiio clicicli <T(')ra|(>: lyinc/aseni \)v('/. spiski)wci')\v mato kio iiiiat

jasno \vyo))ia/eiii('. do ('/('K<i <ia^xyli haliiiwii-i. Koiistylucja I79.'5 r., l)ar(l/,o

popularna ii ludu. i piy-ywróceuic dawuoj konwencji, clioijihy uzupetnit)iiej

nowomi c/onkami, w przekonaniu pow.szeehnem oznac/.aohy zwycistwo

uórali. Za góralami habuwici [)ozostalil)y w cieniu.

.Mówiem o przewrocie politycznym. Czy hyf moliwy przewrót spo-

eczny w ych rozmiarach, jaki zakrelali hyli haliiwici ? .lestem te).^o

zdania, e by niemoliwy. Oprócz licznych c,zynnik')W wrogich wojcóle

rewolucji, przybyby nowy bardzo potny ywio, tidyby ogoszono przy-

toczony powyej dekret ekonomiczny, lyliby to nowi liczni. [>o wikszej

cze.ci drobni, waciciele gruntowi, którzy uczuliby si z:igro';ni w swyf;li

[)rawach wasnoci artykuem drugim (k^kretu ekonomicznego. Po Otym

bowiem termidora odbywaa si sprzeda dóbi- gminnych i narodowych

na wielk skal. Waciciele ci bez przymusu nie oddaliJ)y swych ziem.*)

Znaleliby oni czynn pomoc we wszystkich n(^wycli wacicielacli, którzy

l)izez nabycie narodowych i gminnych ziem, przyszli w czasie rewolucji

do prawa wasnoci ziemskiej, gdy stn.sznie obawialiby si, e groziol)y

im take wywaszczenie. Korzyci, jakie moe za|)ewni wasna w.spólno,

)yy dla niewielu tylko jasne. Dyrektorjum tajne samo pojmowao, e
pojcie o wspólnej wasnoci byo mao upowszechnione, mao rozumiane

i nie l)udzce yczliwego usposobienia, i dla tego w akcie powstaiiczym

nic mc m(')wio o wspólnoci dóbr, a przeciwnie przyrzekao podzia za-

branych dóbr [)oniidzy obroców ojczyzny i ul)Ogi(jh. 3uonarroti powiada,

e nastpnie dyrektorjum tajne miao zaniiar to wytumaczy; w ten sposób,

e podzia dóbr me oznacza rozdrobniania ziemi, lecz podzia jej podów.

Byby to jednak wybieg. Dyreklorjum nie miao odwagi objawii- jawnie

swych zamiarów. l)o — jak sam Ikioiiarroti powiada — nie wierzyo, aby

wystpujc jawnie, mogo mie powodze ie.""''"")

K O .n:
i k (.;.

*) Buonarroti sam wstjrtzaje na t ogromn trudno (90, I) i do.iaje: „ii (le

comite) sentait par oonsequent. comhien ii etait diffioile de substituer, immódiateinent

et d'un seul jet, 4 la lógi8latioii des proprietea, celle incomparablement plus douce et

plus equitable Tegalite des bien« et des travaux".

=»*) Str. 155 i 156, I.





ppis -R OZDZIAOW.

Str.

KOZDZfA-h I. IJofoiniacYJuij-spoJcc/ue Prdy w )n/,edre\voluc.yjiiyni okresie

XMII. >tulecia 7

ROZI^ZIA!- II. Fizjokiaei, iudustrjalfci i .socjali.fi w epoce przodrewolueyjiiej

XVIII, stulecia 41

liOZDZlA'. III. Morelly, Kou.sseau i Mably Jako socjalistyczni pisarze . . tl3

l»'()Zl)ZlA'i I\'. Rzut oka na wielk rewolucj francusk, ze. szczególnem

uwziildnieniem poru.szonych przez ni zagadnie spoI'ecznych . i()7

K.OZDZIA'i \. Wpyw wielkiej rewolucji francuskiej na narody europej.skie . 158

llOZDZIA-- W. Wilhelm Hodwin i Tomasz Rol)ert Malthus . . . . 250

ROZDZIA^i \TI. Polska w czasie wielkiej rewolucji francuskiej i wpyw tej

ostatniej na ni .......... 27S

li* )ZDZlA:. YIII. Wpyw rewolucji francuskiej na amerykaiiskie narody . . 400

POZDZIA-, IX. Spi.sek Grakclia Babeufa 416









w

mmi

HX

38

U5

Limanowski, Bolesaw
Hi storja ruchu spoecznego

w drugiej po^^owie XVTIT

PLEASE DO NOT REMOYE

CARDS OR SUPS FROM THIS POCKET

UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY




